
На основу члана 44.став 1.тачка 5.
Закона о локалној самоуправи (``Службени
гласник РС`` број 129/07) члан 38. Закона о
удружењима (``Службени гласник РС`` број
51/09, 99/11), члана 32. став 6. Закона о црква-
ма и верским заједницама («Службени глас-
ник РС», бр. 36/06) члан 56. Закона о буџет-
ском систему (``Службени гласник РС`` број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13) и члана 82. Статута општине Велико
Градиште  (``Службени гласник Општине
Велико градиште`` број 9/08)., 

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 43. седници дана
25.11.2013. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин,

поступак и критеријуми за доделу средстава
ради суфинансирања пројеката црквама и вер-
ским заједницама са територије Општине
Велико Грдаиште. 

Члан 2.
Висина средстава за суфинансирање

цркава и верских заједница утврђује се сваке
године одлуком о буџету Општине. 

Члан 3.
Средства из члана 2. овог правилника

додељују се на основу јавног конкурса.

I I. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Члан 4.
Право подношења пријаве на јавни кон-

курс за доделу средстава ради суфинансирања
пројеката цркава и верских заједница имају

цркве и верске заједнице чије се седиште
налази на територији општине Велико
Градиште.

I I I. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава ради

суфинансирања пројеката цркава и верских
заједница из буџета  су:

- стање у ком се налази објекат,

- изградња новог објекта,

- суфинансирање пројекта из других
извора.

Члан 6.
Средства предвиђена у буџету за доделу

средстава ради суфинансирања пројеката
цркава и верских заједница предвиђена су за:

- текуће поправке и одржавање,

- пројекте адаптације,

- пројекте реконструкције,

- пројекте изградње.

IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 7.
Јавни конкурс за доделу средстава ради

суфинансирања пројеката цркава и верских
заједница расписује Комисија  једном годиш-
ње.

Конкурс се расписује за буџетску годину.

Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи

Комисија.

Комисија има следеће надлежности:

- разматра пријаве на конкурс;

- врши избор пројеката који се предлажу
за суфинансирање;

- предлажеОпштинском већу доношење
Одлуке о расподели средстава.
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Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обавља
Одељење за финансије

Члан 9.
Текст конкурса садржи:

- предмет јавног конкурса;

- потребну документацију која се подно-
си уз пријаву;

- рок за подношење пријаве;

- адресу на коју се доставља пријава;

- друге елементе конкурса.

Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се

Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за
доделу средстава ради суфинансирања
пројеката цркава и верских заједница»
(Образац број ОС 1.) који је у прилогу овог
правилника и чини његов саставни део. Уз
пријаву, подносилац пријаве дужан је обавез-
но приложити:

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из
регистра у којем је субјекат регистрован;

- преглед основних података о подно-
сиоцу пријаве (историјат, опис делатности и
сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

- детаљан опис пројекта за чије суфи-
нансирање се подноси пријава.

Пријаве се подносе у штампаном обли-
ку предајом у Услужном центру Општинске
управе општине Велико Градиште или
поштом.

Члан 11.
Комисија је дужна да у року од 10 дана

од дана закључења конкурса размотри све
приспеле пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће узети у разматрање.

На основу предлога Комисије
Општинско веће  доноси Одлуку о расподели
средстава.

Одлука Општинског већа је коначна је
коначно. 

Члан 12.
Након коначности Одлуке о расподели

средстава, са изабраним подносиоцима
пријаве закључују се уговори о суфинансира-

њу пројекта. Уговор у име Општине потписује
Председник Општине.

Уговором из става 1. овог члана уређују
се међусобна права и обавезе уговорних стра-
на, начин и

рок за пренос одобрених средстава, рок
за реализацију пројекта, обавезу подношења
извештаја као и друга права и обавезе уговор-
них страна.

Црква, односно верска заједница којој
су пренета средства дужна је да наменски
користи средства добијена из буџета, а набав-
ку добара, услуга или радова у оквиру тих
средстава мора вршити у складу са прописи-
ма којим се уређују јавне набавке.

Ненаменско трошење средстава има за
последицу повраћај средстава и неодобрава-
ње средстава у наредној години.

Члан 13.

Корисници средстава дужни су да у
року од 15 дана по завршетку пројекта за која
су додељена

буџетска средства, а најкасније до краја
текуће године, поднесу извештај о реализа-
цији пројеката и доставе доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава
Комисији.  Извештај о реализацији пројекта
подноси се Комисији на обрасцу који је у при-
логу овог правилника и чини његов саставни
део.

Извештаји се подносе у штампаном
облику, предајом Одељењу за финансије.
Извештаје о реализованим пројектима који су
суфинансирани из буџета путем конкурса
Комисија доставља Општинском већу једном
годишње.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном глас-
нику Општине Велико Градиште».

Број: 400-94/2013-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07), члана 12. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/11) и члана 44.
Пословника Општинског већа општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“ бр. 11/2008) у циљу
идентификације имовине општине Велико
Градиште а ради успостављања евиденције и
уписа права јавне својине на предлог
Одељења за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове Општинске
управе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште, на својој 42 седници одржаној дана
14.11.2013 године, доноси,

П Р А В И Л Н И К
О ПОПИСУ РАДИ УСПОСТАВЉАЊА

ЕВИДЕНЦИЈЕ НА СТВАРИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И УПИСУ ПРАВА

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује

начин поступања надлежног радног тела у
Општинској управи општине Велико
Градиште, приликом спровођења пописа
покретних и непокретних ствари у државној
својини ради успостављања евиденције про-
писане Законом о јавној својини и подзакон-
ским актима, као и у циљу уписа права јавне
својине у јавну књигу о евиденцији права на
непокретностима на име општине Велико
Градиште, у складу са роковима и другим
одредбама Закона о јавној својини.

Члан 2.
Циљ доношења овог Правилника јесте:

- ефикаснији рад Општинске управе
приликом спровођења поступка из чл. 1.
Правилника,

- успостављање евиденције о имовини
којом располаже општина Велико Градиште,

- успостављање права јавне својине
општине на имовини којом располаже, одно-
сно на непокретностима на којима има право
коришћења у ренутку ступања на снагу овог
Правилника.

I. Предмет пописа, успостављање
евиденције о стварима у јавној својини и
уписа права јавне својине

Члан 3.
Предмет пописа су покретне и непок-

ретне ствари и друге ствари које у складу са
Законом могу бити у јавној својини општине
Велико Градиште.

Попис обухвата:

1. Ствари, покретне и непокретне које
користе органи и организације, установе,
месне канцеларије и други правни субјекти
чији је оснивач општина Велико Градиште а
које су намењене вршењу њихове надлежно-
сти,

2. Добра од општег интереса на терито-
рији општине Велико Градиште (заштићена
природна и културна добра),

3. Добра у општој употреби на терито-
рији општине Велико Градиште (некатегори-
сани путеви, општински путеви и улице, трго-
ви и јавни паркови),

4. мреже којима се обавља привредна
делатност пружања услуга грађанима од стра-
не правних субјеката чији је оснивач општина
Велико Градиште,

5. Друге ствари, покретне и непокретне
које у складу са Законом о јавној својини, тзв.
комерцијалне непокретности (неизграђено
градско грађевинско земљиште у јавној
својини, друге непокретности и објекти,
пословни простор, станови, гараже и гаражна
места намењени за давање у закуп, као и друге
покретне ствари у јавној својини) имовинска
права (право на патент, право на лиценцу,
право на модел, узорак или жиг, право кориш-
ћења техничке документације и др.),

6. Непокретности које користе јавна
предузећа или друштва капитала чији је осни-
вач општина Велико Градиште, као и њихова
зависна друштва, која обављају делатност од
општег интереса а које ствари нису уложене у
њихов капитал, и

7. Непокретности које користе јавна
предузећа или друштва капитала чији је осни-
вач општина Велико Градиште и њихова
зависна друштва, која обављају делатност од
општег интереса а које ствари су уложене у
њихов капитал.

Члан 4.
У случају потребе Општинска управа је

у обавези да врши и попис других покретних
и непокретних ствари у јавној својини а
нарочито природних богатстава, добара од
општег интереса, добара у општој употреби,
мрежа чији је носилац права јавне својине
Република.
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Члан 5.
У току самог пописа као и по заврше-

ном попису, на основу прибављених података
и предузетих радњи прописаних Законом о
јавној својини и подзаконским актима, успо-
ставиће се евиденција о средствима у јавној
својини општине Велико Градиште по катего-
ријама имовине означене у члану 3. овог
Правилника.

Успостављање права јавне својине у
корист општине Велико Градиште на непок-
ретностима означеним у члану 3. овог
Правилника у складу са одредбама Закона о
јавној својини, вршиће се сукцесивно у току
самог пописа или након њега, уз поштовање
обавеза и рокова прописаних Законом о јавној
својини.

II. Радно тело за спровођење поступка

Члан 6.
Спровођење поступка који је предмет

овог Правилника врши организациона једини-
ца Одељење надлежно за имовинско правне
послове, а уз надзор радног тела за сповођење
овог поступка.

Члан 7.
Састав групе-радног тела, непосредно

задуженог за овај поступак чини:

- најмање 1. дипломирани правник,

- најмање 1. геометар,

- најмање 1. грађевински инжењер,

- најмање 1. дипломирани економиста

- најмање 1. лице за унос и компјутерску
обраду података.

III. Обавезе руководиоца организа-
ционе јединице-радног тела надлежног за
спровођење поступка

Члан 8.
Руководилац радног тела надлежног за

спровођење поступка у обавези је да извештај
о утврђеним почетним техничким и финан-
сијским потребама за спровођење пописа и
успостављање евиденције и уписа права јавне
својине у јавним књигама за евиденцију права
не непокретностима, достави Општинском
већу у року од 10 дана од дана ступања на
снагу овог Правилника.

Општинско веће ће на основу извештаја
из ст. 1. овог члана у обавези да донесе одго-

варајућу Одлуку ради несметаног обављања
поступка који је предмет овог Правлника у
року од 8. дана од дана достављања извештаја.

Руководилац је дужан и да у току спро-
вођења поступка који је предмет овог
Правилника, објективно процењује кадровс-
ке, техничке и финансијске потребе овог
поступка и захтеве у том смислу упути
Општинском већу у разумним роковима на
начин којим се неће угрозити спровођење
започетог поступка.

Члан 9.
Руководилац је дужан да се стара да се

поступак из овог Правилника обавља ефикас-
но и рационално, уз поштовање рокова и оба-
веза прописаних Законом о јавној својини, као
и да донесе детаљно и обавезујуће упуство о
поступању запослених у току поступка попи-
са, којег ће доставити на одобрење и потврду
Општинском већу.

Упуство из ст. 1. овог члана треба да
садржи обавезе у погледу: начина вршења
пописа (начин вршења идентификације, при-
бављања података, поступање са прибавље-
ним подацима, начин вршења процене вред-
ности имовине, уношења података у унапред
утврђену базу података о средствима у јавној
својини), начин на који ће се успоставити
право јавне својине општине Велико
Градиште и водити евиденција о средствима у
јавној својини општине (основни принципи,
елементи за вођење евиденције о средствима
у јавној својини, категорије имовине за које ће
се евиденција водити, обавезе запослених у
вези редовног ажурирања успостављене еви-
денције, начин поступања запослених и роко-
ви за прибављање документације потребне за
упис права у јавним књигама о евиденцији
права на непокретностима, начин поступања
са подацима о непокретностима након
извршеног уписа права јавне својине у корист
општине и др.

Члан 10.
Руководилац радног тела дужан је да

редовно а најмање једном у шест месеци,
доставља податке о пописаним средствима у
јавној својини и о непокретностима уписаним
у одговарајућој јавној евиденцији о правима
на непокретностима у корист општине, орга-
низационој јединици за послове рачуновод-
ства и вођење књиговодствене вредности,
чији је носилац права јавне својине општина
Велико Градиште.

IV. Надзор над спровођењем поступка
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Члан 11.
Надзор над спровођењем поступка који

је предмет овог Правилника врши Општинско
веће општине Велико Градиште.

Члан 12.
Руководилац радног тела је дужан да

Општинском већу доставља извештаје у
којима је садржан кратак приказ броја пописа-
них јединица имовине са основним подацима,
број и врста јединица имовине које су уписа-
не у јавној евиденцији о правима на непокрет-
ностима у корист општине Велико Градиште
као носиоца права јавне својине и податке о
утрошеним финансијским средствима најма-
ње једном у месечно.

На захтев Општинског већа, руководи-
лац је у обавези да доставља и детаљне
извештаје о начину коришћења одобрених
средстава за потребе спровођења поступка
који је предмет овог Правилника.

Члан 13.
Општинско веће у случају када утврди

да постоји потреба за додатним ангажовањем
лица путем прековременог рада запослених
на спровођењу овог поступка или да запосле-
ни ангажовани на овим пословима личним
залагањем додатно унапређују принципе и
правила утврђена овим Правилником, може
предложити новчану стимулацију свих анга-
жованих на овим пословима или појединаца
одговорних за спровођење поступка који је
предмет Правилника.

Општинско веће у случају када утврди
да руководилац радног тела или његов члан у
већем обиму не примењује принципе и прави-
ла предвиђена Правилником може предложи-
ти да се месечна зарада запосленом или руко-
водиоцу умањи за 10%.

Члан 14.
Општинско веће једном у 3. месеца

доставља извештај председнику општине о
начину спровођења поступка, који обавезно
садржи број и врсту пописаних средстава у
јавној својини, број и врсту уписаних једини-
ца имовине у јавној евиденцији о правима на
непокретностима, о утрошеним финан-
сијским средствима за спровођење поступка и
о потреби одобравања додатних новчаних
средстава.

Саставни део извештаја је и информа-
ција о начину и роковима поступања репуб-
личких органа и служби од чијег поступања
зависи и ефикасност и успешност спровођења
овог поступка.

Члан 15.
Саставни део овог Правилника су

обрасци о компјутерској бази података о
пописаним средствима, покретним и непок-
ретним, који се по окончању поступка пописа
средстава у јавној својини и уписа права јавне
својине на непокретностима, користи за успо-
стављање јединствене евиденције о средстви-
ма у јавној својини општине Велико
Градиште.

База података о пописаним средствима
у јавној својини обавезно се води у Excell фор-
мату.

Члан 16.
Овај Правилник ће бити на снази до

окончања поступка пописа средстава у јавној
својини ради успостављања евиденције о тим
средствима и уписа права јавне својине на
непокретностима на којима је до дана ступа-
ња на снагу овог Правилника општина Велико
Градиште имала право коришћења, а свему у
складу са роковима и другим обавезама про-
писаних Законом о јавној својини.

Члан 17.
Општинско веће општине Велико

Градиште, овлашћује Председника општине
Велико Градиште,  да донесе Одлуку у при-
ступању пописа непокретности у јавној
својини и да у складу са одредбама овог
Правилника посебним решењем формира
радну групу за попис и евиденцију непокрет-
ности.

Број чланова радне групе, Председник
општине, утврдиће својим решењем.

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог

дана од дана објављивања у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.

Број: 464-163/2013-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 13. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 15.
став 3. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, доноси

О Д Л У К У
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ

ДУГОРОЧНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЦАРЕВАЦ-ОПШТИНА ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ –РЕПУБЛИКА СРБИЈА И
ОПШТИНЕ КОРНЕРЕВА- РУМУНИЈА

Члан 1.
Братиме се и успостављају дугорочну

сарадњу Месна заједнице Царевац-Општина
Велико Градиште -Република Србија и
Општина Корнерева- Румунија

Члан 2.
Овлашћује се Председник Месне зајед-

нице Царевац, да у име Месне заједнице
Царевац потпише са  општином Корнерева
Споразум о братимљењу и сарадњи.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке обезбеђена

су средства у буџету Месне заједице Царевац.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу давањем

сагласности Владе Републике Србије, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“

Број: 69-6/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 4., а у складу са чланом
5. и 9. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана
9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 119/2012), чланова 22. и 23.
Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/2011), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
192/2007) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“, бр. 9/2008)

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године,  донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ

НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Одлука о преносу непокретних ствари у

својини општине Велико Градиште на кориш-
ћење ЈКП „Дунав Велико Градиште“
("Службени гласник општине Велико
Градиште", бр.10/2013) допуњује се:

a) у члану 1. став 1. те се после речи „кп.
бр. 580“ додају нове речи које гласе „цела вел.
30,28 ари“;

б) у члану 1. став 1. алинеја 1. те се
после речи „објекат бр. 1.“ додају нове  речи
које гласе „површине основе 6,54 ари“;

в) у члану 1. став 1. алинеја 2. те се
после речи „објекат бр. 2.“ додају нове речи
које гласе „површине основе 1,86 ара“;

г) у члану 1. став 1. алинеја 3. те се
после речи „објекат бр. 3.“ додају нове речи
које гласе „површине основе 0,74 ара“; 

д) у члану 1. став 1. алинеја 4. те се
после речи „објекат бр. 4.“ додају нове речи
које гласе „површине основе 0,54 ара“.

Члан 2.
Остали делови Одлуке остају неизмење-

ни.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Велико Градиште.
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Образложење
Скупштина општине Велико Градиште

је на 17. седници одржаној 05.08.2013. године
донела Одлуку о преносу непокретних ствари
у својини општине Велико Градиште на
коришћење ЈКП „Дунав Велико Градиште.
Како наведена Одлука није садржала податке
о површинама основе предметних непокрет-
ности то је било потребно допунити исту
овим подацима, а из разлога како би се ство-
рили технички и други услови за упис права
коришћења ЈКП „Дунав Велико Градиште“
код надлежне Службе за катастар непокретно-
сти у Великом Градишту. 

Из свега напред изнетог, а сходно одред-
би члана 4. а у складу са чланом 5. и 9. Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011), члана 9. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/2012), чланова 22. и 23. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр.
72/2011), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, бр.
192/2007) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општи-
не Велико Градиште“, бр. 9/2008) предлаже се
скупштини да донесе Одлуку каква је у пред-
логу дата.

Број: 464-173/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 1. и члана 4. и 9. Закона
о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и
107/09) члана 2. 3 и 68. Закона о социјалној
заштити (,,Службени гласник РС“ бр. 24/201),
члана 159. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“
72/09) члана 20. и 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) и
члана 18. ст. 1. тач. 18. Статута општине
Велико Градиште (''Службени гласник општи-
не Велико Градиште број 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште  

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 20. седници одржаној 27.11.2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1. 
У Одлуци о проширеним правима из

социјалне заштите грађана на територији
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 12/2011,
10/12, 17/12 и 10/13) у Одељку 2. „Право на
накнаду трошкова исхране“  после члана 7.
додаје се нови члан 7а. који гласи:

„Члан 7а.

Редовним студентима, (који се финанси-
рају из буџета) који имају пребивалиште на
територији општине Велико Градиште, за које
Центар за социјални рад, утврди да испуња-
вају услове социјалног статуса из чл. 7. ст. 1.
ове Одлуке може се изузетно, од члана 7. ст. 4,
у току студентске године одобрити:

-плаћање смештаја у студентском дому,
или

- плаћање месечне карте од Великог
Градишта до места студирања (удаљеност
места студирања мања од 50,00 кm)“.

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о проширеним

правима из социјалне заштите грађана у
општини Велико Градиште остају неизмење-
ни.

Члан 3.
Ова Одлука о измени и допуни Одлуке о

проширеним правима из социјалне заштите
грађана у општини Велико Градиште ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке

садржан је у члану 9 Закона о финансијској
подршци породици са децом и члану 3. и 9.
Закона о социјалној заштити. Наведеним зако-
нима предвиђена је обавеза општине да се
стара о обезбеђивању основних права корис-
ника социјалне заштите па је дата и законска
могућност да се утврде и друга права или
права у већем обиму од утврђених законом
ако је то повољније за њихове кориснике.

Broj 14 27. decembar 2013.14



Предложеном Одлуком о изворном
облику утврђена су права проширена права из
социјалне заштите грађана, за чије се остваре-
ње стара општина, услови и поступак за
остваривање ових права, начин финансирања
и обезбеђење средстава.

Предложеном изменом и допуном
Одлуке једно од ранијих права, „право на
накнаду трошкова исхране“ у знатном делу
измењено је пошто се јер се у току примене
показало да није дало одговарајуће резултате.
И ако се једна добра намера показала као
оправдана и потребна пре свега сиромашним
породицама као и породицама са скромним
или никаквим примањима у домаћинству у
једном делу била је чак и неосновано приме-
њивана пошто се тумачила у најширем могу-
ћем смислу.

Право на проширене услуге имају сви
грађани општине под једнаким условима и
ова права остварују се преко Центра за
социјални рад. 

Приоритет у решавању и признавању
права имају имају лица којима је та помоћ
заиста и неопходна и значајна, као што су
лица која нису способна за рад, без имовине и
прихода и без сродника који су у обавези да их
издржавају.

Начин остваривања права из Одлуке у
једном свом делу, овом изменом је лимитиран
како у погледу висине износа тако и у погледу
поступка за остваривање права. Разлоге за
овакву измену налажу разлози ефикасности,
екномске оправданости и социјалне потребе,
услед чега ће се делом онемогућити нерацио-
нално и непотребно трошење средстава буџе-
та у ситуацијама где за то не постоји социјал-
на потреба. 

Средства за извршење ове Одлуке пред-
виђена су буџетом општине Велико Градиште
за 2013. годину са раздео 3. глава 3.11 функ-
ција 090, позиције 131, економска класифика-
ција 463.

У стању тешке економске кризе и изу-
зетно тешких услова за живот, како појединца
тако и породице, како у општини Велико
Градиште тако и шире, предлаже се
Скупштини општине Велико Градиште да
донесе Одлуку каква је у предлогу дата.

Број: 560-215/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 119/2012),
члана 78. Закона о култури ("Службеном глас-
нику РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 19. седници одржаној  дана 03.10.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. –

30.06.2013. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о раду са

финансијским извештајем Туристичке орга-
низације општине Велико Градиште“ за
период од 01.01.2013. године до 30.06.2013.
године, који је усвојио Управни одбор
Туристичке организације општине Велико
Градиште на седници одржаној 07.07.2013.
године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 022-14/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 11. и 12. Закона о јав-
ним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91,
71/94 и 79/05), а у вези члана 137. Закона о
спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011
и 99/2011) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (''Општински службени
гласник'', бр. 9/2008),
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Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План рада и

финансијски план за 2014. годину Јавне уста-
нове Спортски центар Велико Градиште, који
је усвојио Управни одбор Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште на седни-
ци одржаној 23.10.2013. године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 66-7/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/2012) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико
Градиште, на 20. седници одржаној
27.11.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014.

ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Финансијски

план ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште за 2014. годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној 11.10.2013. године. 

2.
Ово решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 023-94/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 11. и 12. Закона о јав-
ним службама („Службени гласник РС“, број
42/91, 71/94 и 79/05), члана 74. Закона о култу-
ри (''Сл. гласник РС'', број 72/09) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД 1.01.2014.
ГОДИНЕ –  31.12.2014. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Годишњи план

рада и финансијски план Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период
1.01.2014. године - 31.12.2014. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ на седни-
ци одржаној 24.10.2013. године. 

2.
Ово решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 631-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 12., сагласно члану 39.
Закона о туризму („Службени гласник РС“,
број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12), а у вези чла-
нова 11. и 12. Закона о јавним службама (''Сл.
гласник РС'', број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана
40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ

ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014.

ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План и Програм

рада са финансијским планом Туристичке
организације општине Велико Градиште за
2014. годину, који је усвојио Управни одбор
Туристичке организације општине Велико
Градиште на седници одржаној 1.11.2013.
године.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 022-22/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 74. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', број 72/09), а у вези члано-
ва 11. и 12. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и
79/05) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (''Општински службени гласник'',
бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План рада са

финансијским планом Јавне установе
Културни центар Велико Градиште за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор ЈУ
Културни центар Велико Градиште на седни-
ци одржаној 6.11.2013. године.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 022-20/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 113., а у вези члана 62.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/2011), чланова 11. и 12.
Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'',
број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И

ГОЛУБАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Програм рада

Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад на седници одржаној 06.11.2013. године. 
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2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 551-25/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 74. Закона о култури
(''Сл. гласник РС'', број 72/09), чланова 11. и
12. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана
40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште,
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Годишњи план

рада и Финансијски план Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште на седници одржаној 5.11.2013.
године. 

2.
Ово решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 630-11/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 96 и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.
72/09, 81/09 и 24/11), а у складу са чланом 3.
Уредбе о условима, начину и поступку отуђе-
ња или давања у закуп грађевинског земљиш-
та у јавној својини („Службени гласник РС“
бр. 67/11, 85/11, 23/12 и 55/12) члана 3. а
сагласно члану 18. и 28. Одлуке о грађевин-
ском земљишту ("Oпштински службени глас-
ник", бр. 8/2011), члана 40. Статута општине
Велико Градиште ("Службени гласник општи-
не Велико Градиште", бр. 9/08), члана 192.
Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/2010), а на
захтев Одељења за урбанизам, стамбено кому-
налне и имовинско правне послове
Општинске управе општине Велико
Градиште и на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је 

РЕШЕЊE
O ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

1. ДАЈЕ СЕ у закуп, на временски
период од 99. година, неизграђено и неуређе-
но грађевинско земљиште ван граница град-
ског грађевинског земљишта, учесницима јав-
ног надметања: 

а) ЗАРВИЋ Вујице МИЋИ из
Тополовника ЈМБГ 2001968762617, кат. парц.
бр. 2081/6 „Калиновац“ земљиште под згра-
дом објектом од 2,01 ар уписана у Л.н.бр. 847
к.о. Кисиљево, као РС корисник општина
Велико Градиште.

б) МИЛЕНКОВИЋ Душана РАДЕТУ из
Бошњана СО Параћин ЈМБГ 0803964723228,
½ кат. парц. бр. 2149 „Реоница“ шума 4. класе
цела вел. 2,89 ари уписана у Л.н.бр. 865 к.о.
Кисиљево, као РС корисник општина Велико
Градиште. 

2. Понуђена цена за земљиште дато у
закуп, постигнута је у поступку јавне лицита-
ције, одржане дана 12.11.2013. године, пред
Комисијом за давање грађевинског земљишта
у закуп СО Велико Градиште и износи:

-за непокретност из чл. 1. тач. а) 1.050
еура/ар,

-за непокретности из чл. 1. тач. б) 1.550
еура/ар и 
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Цене непокретности из чл.1. тачки а) и
б), утврђују се у динарској противвредности
по средњем курсу НБС-а на дан плаћања. 

Понуђена цена плаћа се сагласно члану
17. ст. 1. Oдлуке о грађевинском земљишту у
напред.

3. Земљиште се даје у закуп као кому-
нално неопремљено и неуређено, па се стица-
оци земљишта се обавезују да сносе трошко-
ве њеног уређивања.

4. Општина Велико Градиште дозвоља-
ва стицаоцима да своје право, закупа укњиже
у одговарајућим јавним књигама.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицаоци земљишта

да строго поштују прописане услове градње
будућих објеката.

2. На парцелама је дозвољена изградња
објеката, по условима Урбанистичке службе
Општинске управе општине Велико
Градиште, са максималним роком изградње
до 3. године.

3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року
од 15 дана, од дана правоснажности овог
решења, са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште закључе уговоре,
којима ће уредити међусобна права и обавезе. 

III.
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року

од 3. године од правоснажности овог решења
зељмиште привреду намени изградњом
објеката.

Образложење
Општина Велико Градиште Општинска

управа, је на захтев ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште а у складу са
Одлуком Председника општине, објавила
оглас о јавном надметању, у којим је заинтере-
сованим лицима, понудила у закуп неизграђе-
но и неуређено грађевинско земљиште на
локацијама ближе одређеним диспозитивом
овог решења.

Грађевинско земљиште из диспозитива,
одређено је за давање у закуп Програмом
отуђења односно давања у закуп од стране СО
Велико Градиште, при чему су од стране СО,
утврђене и почетне цене за непокретности из
диспозитива овог решења.

Оглас о јавном надметању за давање у
закуп, сагласно одредбама Закона о планира-
њу и изградњи и Одлуке о грађевинском зем-

љишту, објављен је на уобичајени начин и то:
на огласној табли општине Велико Градиште,
недељном листу "Реч народа" и огласној табли
ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште и на кабловској телевизији
„Kopernikus“. У Општинској управи оглас је
заведен под  бројем 464-154/2013-06 од
10.10.2013. године.

Јавно надметање у циљу одабира пону-
ђача, одржано је дана 12.11.2013. године, у
Великој сали Скупштине општине Велико
Градиште са почетком у 10,00 часова, пред
Комисијом, као наставак већ започетог надме-
тања за отуђење грађевинског земљишта, које
је спроведено тог дана под истим бројем а као
његов наставак.

За јавно надметање у циљу давања у
закуп пристигле су укупно 4. писмене пријаве
учесника са уредно плаћеним гарантним
износима.

Почетна цена прве непокретности изно-
сила је 1000 еура/ар у динарској противредно-
сти по средњем курсу НБС на дан уплате а за
исту су се надметали: Зарвић В. Мића из
Тополовника и Слободан Мијајловић из Вел.
Градишта. За другу непокретност почетна
цена износила је 1500 еура/ар у динарској про-
тиввредности по средњем курсу НБС на дан
уплате а за исту су се надметали: Миленковић
Раде из Бошњана и Тошић Дејан из Вел.
Градишта. 

У поступку јавног надметања, предмети
надметања, ближе наведени диспозитивом
овог решења, достигли су следеће износе:
непокретност из чл. 1. овог решења са бли-
жим подацима у тач. а) 1.050 еура/ар, а непок-
ретност тачке б) достигла је цену од 1.550
еура/ар све у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан плаћања. 

Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 464-170/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 3. а у вези 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“ бр.
42/91, 74/94, 70/05, 10/13 и 55/13), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007), члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште бр. 9/2008), и
члана 43. Статута Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 12/2008),
а на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ

УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
РАНКОВИЋ САША из Кумана дипл.

инг. прехрамбене технологије биљних про-
извода, ЈМБГ 0802976762613, ИМЕНУЈЕ СЕ
на дужност, директора Јавне установе
„Спортски центар“ Велико Градиште из
Великог Градишта.

Именовани кандидат дужан да ступи на
дужност дана 01.01.2014 године, пошто му
дана 31.12.2013 године престаје предходни
мандат, под претњом пропуштања.

Члан 2.
Мандат именованог директора Јавне

установе „Спортски центар“ Велико
Градиште из Великог Градишта траје четири
(4) године.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и раз-
решењем.

Именовани директор може бити разре-
шен дужности и пре истека периода на који је
изабран из разлога предвиђених законом.

Члан 3.
Са именованим директором Јавне уста-

нове „Спортски центар“ Велико Градиште,
радни однос заснива се на одређено време.

Међусобна права и обавезе, између име-
нованог директора Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште“ и Управног одбора
Јавне установе „Спортски центар“ Велико
Градиште, биће уређена Уговором о раду.

Члан 4.
Ово решење објавиће се у „Службеном

гласнику општине Велико Градиште“ а ступа
на снагу дана 01.01.2014 године.

Образложење
Правни основ за доношење решења, у

предлогу, су одредбе члана 3. и 18. Закона о
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
74/94, 79/05, 10/13 и 55/13), и Статута Јавне
установе „Спортски центар“ Велико
Градиште као и одредбе Закона о локалној
самоуправи и Статута општине Велико
Градиште.

Наиме, у складу са одредбама чланова
18. а у вези члана 3. Закона о јавним служба-
ма као и члана 9. Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавне уста-
нове „Спортски центар“ Велико Градиште“ из
Великог Градишта бр. 633/1 од 18.10.2013.
године, објављен је јавни конкурс за именова-
ње директора Јавне установе „Спортски цен-
тар “Велико Градиште. 

Јавни конкурс објављен је на интернет
страници општине Велико Градиште, на
огласној табли Јавне установе „Спортски цен-
тар“ и интернет сајту установе, кабловској
телевизији као и у Националној служби за
запошљавање листу „Послови“. У Јавној
установи заведенен је под бр. 633/1 дана
18.10. 2013. године.

У јавном конкурсу објављени су подаци
о организацији, радном месту, услови за име-
новање, мандат и место рада, стручној спре-
ми, року за подношење пријава, докази који се
уз пријаву прилажу и др. 

Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15 дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата, одре-
ђен дан објављивањa јавног конкурса. Оглас је
објављен у листу „Послови“ дана 31.10.2013
године.

На расписани конкурс приспела је само
пријава једног кандидата и то: пријава Саше
Бранковића из Кумана.

Управни одбор је на својој седници одр-
жаној дана 19.11.2013. године проверавајући
једину приспелу пријаву утврдио да је благо-
времена и уредна.

На основу овако утврђеног чињеничног
стања, а имајући у виду да је кандидат Саша
Бранковић у претходном периоду обављао
функцију директора ЈУСЦВГ по оцени
Управног одбора у свему законито и успешно,
Управни одвор је донео Одлуку о избору кан-
дидата за именовање директора ЈУСЦВГ број
644 од 19.11.2013. год. и предложио је овлаш-
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ћеном предлагачу, Општинском већу општине
Велико Градиште, да веће, сагласно члану 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07), и члану 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) а
у складу 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 74/94,
70/05, 10/13 и 55/13), упути образложени
предлог, Скупштини општине Велико
Градиште као органу надлежном за именова-
ње, да за директора, именује лице из диспози-
тива овог решења.

Број: 66-11/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 14 Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07) и члана 20 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Изборну комисију општине Велико

Градиште у стални састав именују се:

1. За председника – МИЛАН МИТИЋ,
дипл.правник из Великог Градишта СПС-
ПУПС-ЈС Грађани тим за промене, 

- за заменика председника – ВЛАДИ-
МИР ШТРБАЦ, дипл.правник из Великог
Градишта Група грађана Драган Милић “За
село и град“, 

2. За члана – ДРАГАН ИВАНОВИЋ, из
Велико Градишта СПС-ПУПС-ЈС Грађани
тим за промене ,

- за заменика – ЖАРКО ЖИВАНОВИЋ
из Великог Градишта СПС-ПУПС-ЈС Грађани
тим за промене,

3. За члана – СРЂАН ПЕРИЋ, из
Великог Градишта Избор за бољи живот-
Борис Тадић ДС ,

- за заменика – БОГДАН МИЛИЋ из
Великог Градишта Избор за бољи живот-
Бoрис Тадић ДС,

4. За члана – ДЕЈАН ШУЛОВИЋ, Бели
Багрем Нова Србија,

- за заменика - РАДОВАН БРКИЋ Бели
Багрем Нова Србија,

5. За члана – ВОЈЧЕ РАДУЛОВИЋ, из
Кусиће Група грађана Драган Милић “За село
и град“,

-за заменика – РАДОМИР ВЕЛИЧКО-
ВИЋ из Великог Градишта Група грађана
Драган Милић “За село и град“, 

6. За члана – МАРИНА ПАУНОВИЋ, из
Великог Градишта Покреномо Велико
Градиште-Томислав Николић СНС,

- за заменика – ОЛИВЕР СТОЈАНО-
ВИЋ из Великог Градишта Покренимо
Велико Градиште-Томислав Николић СНС,

7. За члана – САША ЂУРЂЕВИЋ из
Велико Градиште Српски покрет обнове, 

- за заменика – АНКА ЈОВАНОВИЋ из
Великог Градишта Српски покрет обнове, 

Члан 2.
За секретара Изборне комисије именује

се НОВИЦА ИЛИЋ, дипл.правник, из
Великог Градишта.

За заменика секретара именује се
МИЛОШ СТОЈАДИНОВИЋ, дипл.правник,
из Пожаревца.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Образложење
Законом о локалним изборима утврђено

је право скупштине јединице локалне само-
управе да именује чланове изборне комисије.
Изборну комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова, које име-
нује скупштина на предлог одборничких
група у скупштини јединице локалне само-
управе, сразмерно броју одборника. 

Чланови изборне комисије и њихови
заменици могу бити само грађани који имају
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изборно право, као и пребивалиште на терито-
рији јединице локалне самоуправе. 

Изборна комиисја има секретара који
учествује у раду комисије без права одлучива-
ња. Председник, чланови изборне комисије и
секретар имају заменике. За председника,
заменика председника, секретара и заменика
секретара Изборне комисије именује се лице
које је дипломирани правник. Надлежност
Изборне комисије одређена је чланом 15
Закона о локалним изборима.

Правна поука: Против овог Решења
допуштена је жалба надлежном Управном
суду, у року од 24 часа од доношења Решења.

Број: 013-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 96 и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.
72/09, 81/09 и 24/11), а у складу са чланом 3.
Уредбе о условима, начину и поступку отуђе-
ња или давања у закуп грађевинског земљиш-
та у јавној својини („Службени гласник РС“
бр. 67/11, 85/11, 23/12 и 55/12) члана 3. а
сагласно члану 18. и 28. Одлуке о грађевин-
ском земљишту ("Oпштински службени глас-
ник", бр. 8/2011), члана 40. Статута општине
Велико Градиште ("Службени гласник општи-
не Велико Градиште", бр. 9/08), члана 192.
Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/2010), а на
захтев Одељења за урбанизам, стамбено кому-
налне и имовинско правне послове
Општинске управе општине Велико
Градиште и на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊE
O ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. ОТУЂУЈЕ СЕ, из јавне својине, ради
изградње објеката, неизграђено и неуређено
градско грађевинско земљиште у јавној

својини, у Tуристичко рекреативном насељу
„Бели багрем, учесницима јавног надметања
и то:

а) ПЕТРОВИЋ Драгутина ДРАКЧЕТУ
из Тополовника ул. Маршала Тита бр. 98.
ЈМБГ 1810967762615, кат. парц. бр. 2366/127
“Шеталачка“ од 3,99  ари уписана у Л.н.бр.
2195 к.о. Велико Градиште, као јавна својина
општине Велико Градиште.

б) БОГДАНОВИЋ РАДОВАНУ из
Пожаревца ул. Стишка бр. 10, ЈМБГ
1510956762024, кат. парц. бр. 2366/116 ул.
„Сунчани брег“ од 1,49 ари уписана у Л.н.бр.
2195 к.о. Велико Градиште, као јавна својина
општине Велико Градиште.

ц) КАРЛСТРОМ РАДИЦИ из Великог
Градишта ул. 11. октобра бр. 27 ЈМБГ
0904957767628, сувласнички део кат. парц. бр.
2366/247 „Рибарска“ од 363/763 из Л.н.бр.
5224 к.о. Велико Градиште, уписане као сув-
ласништво јавне својине општине Велико
Градиште и именоване у уделу напред наведе-
ном.

2. Понуђена цена за отуђено земљиште,
постигнута је у поступку јавне лицитације,
одржане дана 12.11.2013. године, пред
Комисијом за давање грађевинског земљишта
у закуп СО Велико Градиште и износи:

-за непокретности из чл. 1. тач. а) 3.050
еура/ар, из тач. б) 2.050 еура/ар и тач. ц) 2.050
еура/ар. Све цене утврђују се у динарској про-
тиввредности по средњем курсу НБС-а на дан
плаћања. 

Понуђена цена плаћа се сагласно члану
17. ст. 1. Oдлуке о грађевинском земљишту у
напред.

3. Земљиште се отуђује као комунално
неуређено и неопремљено, па се стицаоци
земљишта обавезују да сносе трошкове њеног
уређивања и опремања.

4. Општина Велико Градиште дозвоља-
ва стицаоцима да своје право својине, укњиже
у одговарајућим јавним књигама.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицаоци земљишта

да строго поштују прописане услове градње
будућих објеката.

2. На парцелама је дозвољена изградња
објеката, по условима Урбанистичке службе
Општинске управе општине Велико
Градиште, са максималним роком изградње
до 3. године.

3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року
од 15 дана, од дана правоснажности овог
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решења, са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште закључе уговоре,
којима ће уредити међусобна права и обавезе. 

III
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року

од 3. године од правоснажности овог решења
зељмиште привреду намени изградњом
објеката.

Образложење
Општина Велико Градиште Општинска

управа је на захтев ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште а у складу са
Одлуком Председника општине, објавила
оглас о јавном надметању, у којим је заинтере-
сованим лицима, понудила на отуђење
неизграђено грађевинско земљиште на лока-
цијама ближе одређеним диспозитивом овог
решења.

Програмом отуђења односно давања у
закуп Скупштина општине Велико Градиште
одредила је горе наведено градско грађевин-
ско земљиште за одуђење а у циљу изградње
објеката предвиђених Просторним планом
општине Велико Градиште. Приликом доно-
шења Програма од стране СО, утврђене и
почетне цене за лицитацију по којима ће се
непокретности из диспозитива овог решења
нудити заинтересованим лицима.

Оглас о јавном надметању објављен је
на уобичајени начин и то: на огласној табли
општине Велико Градиште, недељном листу
"Реч народа" и огласној табли ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште и на каб-
ловској телевизији „Kopernikus“ Велико
Градиште. У Општинској управи оглас је заве-
ден под  бројем 464-154/2013-01-3 дана
10.10.2013. године.

Јавно надметање одржано је дана
12.11.2013. године, у Великој сали Скупштине
општине Велико Градиште са почетком у
10,00 часова пред Комисијом за давање грађе-
винског земљишта у закуп СО Велико
Градиште.

За јавно надметање пристигло је више
писмених пријава учесника у надметању са
уредно плаћеним кауцијама. 

Почетна цена прве непокретности изно-
сила је 3000 еура/ар у динарској противредно-
сти по средњем курсу НБС на дан уплате и за
исте су се надметали: Петровић Дракче из
Тополовника, и Тошић Дејан из Великог
Градишта. За другу и трећу непокретност,
почетна цена износила је 2000 еура/ар у
динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан уплате  а за исту су се надметали:

Богдановић Радован и Богдановић Добрила
обоје из Пожаревца  као и пун. Калстром
Радице Радовановић Мирјана из Браничева и
Живковић Слађана из Царевца.

У поступку јавног надметања, предмети
надметања, ближе наведени диспозитивом
овог решења, достигли су следеће износе:
непокретност из члана 1. овог решења под
тач. а) 3.050 еура/ар, непокретности из тач. б)
цену од 2.050 еура/ар и за непокретност из
тач. ц) и 2050 еура/ар све у динарској против-
вредности по средњем курсу НБС на дан
плаћања. 

Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 464-171/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу чланова 88., 96. и 97. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-одлука УС и 54/2013-
решење УС), и Допуне програма отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину, а у складу са чланом
15., 16., 17. и 18. Одлуке о грађевинском зем-
љишту (“Службени гласник општине Великог
Градиште”, бр. 8/2011), члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
члана 192. Закона о општем управном поступ-
ку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Сл.
гласник РС“, бр. 30/2010), по захтеву ЈП
дирекције за изградњу општине Велико
Градиште, а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 20.-ој седници одржаној дана 27.11.2013 .
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ
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I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, јав-

ним надметањем, неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини општине Велико
Градиште кога чине катастарске парцеле
неусловне за изградњу, а у циљу формирања
грађевинских парцела и то:

а) Динчић Горану из Великог Градишта
ул. Језерска бб, кат. парц. бр. 2229/21 „Бели
Багрем“, површине 6,35 ари к.о. Велико
Градиште;

б) Стевић Зорану из Великог Градишта
ул. Језерска бб, кат. парц. бр. 2229/20 „Бели
Багрем“, површине 1,39 ара и кат. парц. бр.
2229/22 „Бели Багрем“, површине 1,35 ара,
обе у к.о. Велико Градиште.

II
Накнада за непокретности које се

отуђују из Одељка I под а) и б) овог Решења
износи 3.050,00 еура/ар и словима три хиљаде
и педесет еура по једном ару у динарској про-
тиввредности по средњем курсу НБС-а на дан
уплате.

Накнада за предметно земљиште плаћа
се:

-за непокретност из Одељка I под а) у 3
(три) рате у року од једне године од дана пра-
воснажности решења;

-за непокретности из Одељка I под б)
унапред;

сагласно Одлуци о грађевинском зем-
љишту СО Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине укњиже у
одговарајућим Јавним књигама.

III
ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року од

30 дана од дана правоснажности овог
Решења, да са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште закључе Уговор,
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

Земљиште које је предмет овог Решења
није комунално уређено.

Образложење
Комисија СО општине Велико

Градиште за давање грађевинског земљишта у
закуп је на предлог ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште, а у складу са
усвојеном Допуном Програма отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној

својини за 2013. годину, објавила оглас ради
отуђења горе означеног земљишта у складу са
одговарајућим Програмом.

Предметне катастарске парцеле су
неусловне за изградњу и отуђују се из јавне
својине у циљу формирања грађевинских пар-
цела с'ходно Просторном плану општине
Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико
Градиште“, бр. 2/11).

Оглас о јавном надметању објављен је у
Општинској управи под бр. 464-131/2013-06
дана 29.08.2013. године. Оглас је објављен на
огласној табли Општинске управе општине
Велико Градиште, огласној табли ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине.

На расписани оглас у складу са одељком
VII и VIII истог, до 02.10.2013. године, у
писарницу Општинске управе општине
Велико Градиште, а до 13,00 часаова укупно
су пристигле четири писмене пријаве са дока-
зима о плаћеном депозиту па су исте испуња-
вале формалне услове из огласа.

Јавно надметање одржано је дана
03.10.2013. године, у Малој сали Скупштине
општине Велико Градиште са почетком у
10:10 часова. На јавном надметању учествова-
ло је 4 учесника. Почетна цена за предметне
непокретности износила је 3.000,00 еура по
једном ару, а достигла је цену од 3.050,00 еура
по једном ару. По спроведеном надметању
учесници у надметању потписали су радни
текст Записника о одржаном јавном надмета-
њу. 

Примедби на поступак од стране учес-
ника и других лица није било. 

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење какво је у пред-
логу дато.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 464-168/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 14 Закона о локалним
изборима(„Службени гласник РС“, бр.129/07)
и члана 20 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико градиш-
те“, бр.9/2008),

Скупштина општине Велико градиште
на својој 20. седници одржаној дана
27.11.2013.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА И
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се дужности председника,

чланова, заменика чланова и секретара
Изборне комисије општине Велико градиште
и то:

1. ЈОЈА ШТРБАЦ из Великог Градишта,
дипл.правник из Великог Градишта, председ-
ник

-ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ  из Великог
Градишта, заменик,

2. БОРО РОДИЋ из Великог Градишта,
члан,

-ЖАРКО ЖИВАНОВИЋ из Великог
Градишта, заменик,

3. СРЂАН ПЕРИЋ из Великог
Градишта, члан,

-БОГДАН МИЛИЋ из Великог
Градишта, заменик,

4. ПАУНОВИЋ МАРИНА из Великог
Градишта, члан,

-МИЛИЧИЋ АЛЕКСАНДАР из
Великог Градишта, заменик,

5. ДЕЈАН ШУЛОВИЋ из Великог
Градишта, члан,

-РАДОВАН БРКИЋ из Великог
Градишта, заменик,

6. ВОЈЧЕ РАДУЛОВИЋ из Кусића,
члан,

-ЉУБОМИР ЖИВОТИЋ из Великог
Градишта, заменик,

7. ЉУБИША ИШИЋ из Великог
Градишта, члан,

-АНКА ЈОВАНОВИЋ из Великог
Градишта, заменик,

8. ЈОРГОВАН МАРИНКОВИЋ из
Великог Градишта, секретар,

-ДРАГАНА СТАНОЈЕВИЋ из Великог
Градишта, заменик секретара

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“

Образложење
Одредбама Статута општине Велико

Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано
је питање оснивања радних тела Скупштине
општине, избор и разрешење чланова радних
тела, рад и начин рада као и која се радна тела
оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46 Статута прописано је да
Чланове радних тела бира и разрешава
Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова при-
сутних одборника на мандатни период од
четири године. Истим Статутом у члану 52
предвиђено је да Скупштина може и пре исте-
ка рока на који су именовани разрешити
поједине чланове радног тела и именовати
нове путем појединачног кандидовања и име-
новања, како због тога што нису уредно дола-
зили на седнице радних тела, тако и из других
оправданих разлога.

На основу горе цитираних законских
одредби предлаже се доношење решења како
је у предлогу дато.

Број: 013-8/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 18. Закона о јавним служба-
ма („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 74/94 и
70/05,) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008), а у складу са
чланом 32. Статута Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 12/08)
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 20. седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
БРАНКОВИЋ САША дипломирани

инжењер прехрамбене технологије биљних
производа из Кумана, досадашњи директора
Јавне установе „Спортски центар“ Велико
Градиште из Великог Градишта,  РАЗРЕША-
ВА СЕ дужности,  директора Јавне установе
„Спортски центар“ Велико Градиште, са
даном 31.12.2013. године услед услед истека
мадата.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Образложење
У складу са одредбама члана 32. ст. 1

тач. 9. Закона о локалној самоуправи, оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, име-
нује и разрешава директоре, управне и над-
зорне одборе јавних предузећа, организација
и служби чији је оснивач. 

Како је у међувремену спроведен избор-
ни поступак за избор директора, то су се стек-
ли услови да се именовано лице разреши дуж-
ности услед разлога предвиђених чланом 18.
Закона о јавним службама и члана 37. Статута
Туристичке организације општине Велико
Градиште.

Како су, испуњени, законски услови, па
и они у смислу одредби члана 40. Статута
општине Велико Градиште, („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ 9/2008), и
члана 33 Статута Јавне установе „Спортски
центар“ Велико Градиште, јер је досадашњем
директору, истиче мандат, а у међувремену је
спроведен поступак избора директора од
стране УО ЈУСЦВГ, то се предлаже
Скупштини, да донесе решење какво је у
предлогу дато и да лице из члана 1. овог реше-
ња разреши дужности на коју је именован, из
напред наведених разлога. 

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у Пожаревцу у року од 15. дана од
пријема решења. 

Број: 66-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 53. и 54. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
на захтев Основне школе школе „Иво Лола
Рибар“ из Великог Градишта а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 20. седници одржаној дана
27.11.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ИВО ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се чланства у Школском

одбору Основне школе „Иво Лола Рибар“ у
Великом Градишту представник  из реда
локалне самоуправе и то:

1. Ивана Мишић, из Великог Градишта.

Члан 2.
У Школски одбор Основне школе „Иво

Лола Рибар“ у Великом Градишту именуje се
представник из реда локалне самоуправе и то:

1. Зоран Јовановић, из Великог
Градишта, ул. Војводе Миленка бр. 11/10.

Члан 3.
Мандат именованог члана Школског

одбора траје до истека мандата органа управ-
љања.

Чланство у Школском одбору може пре-
стати и пре истека мандата, а у случајевима
предвиђеним Законом.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Образложење
Одредбама Закона о основама система

образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописа-
но је да је орган управљања школом Школски
одбор. Школски одбор као орган управљања
установом има девет чланова укључујући и
председника.
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Чланове органа управљања установе
именује и разрешава Скупштина јединице
локалне самоуправе.

Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и једини-
це локалне самоуправе.

Чланове из реда запослених предлаже
васпитно образовно веће, односно наставнич-
ко веће, а из реда родитеља савет родитеља.

Чланови органа управљања бирају
председника од укупног броја чланова органа
управљања.

Како је у конкретном случају овлашћени
предлагач, Основна школа „Иво Лола Рибар“
из Великог Градишта, у складу чланом 55.
став. 3 тачка. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), поднела
иницијативу за разрешење члана Школског
одбора пре истека мандата, а из разлога пред-
виђених законом, као и именовање новог
члана Школског одбора Основне школе „Иво
Лола Рибар“ из Великог Градишта, то се пред-
лаже се Скупштини да сагласно одредби
члана 54. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 52/2011 и 53/2013) донесе решење
какво је предлогом дато.

Такође се Скупштини предлаже, да у
складу са чланом 55 ст. 3 тачка.4 Закона, раз-
реши члана Школског одбора, на предлог
овлашћеног предлагача  из члана 1. ст. 2. тач.
1. диспозитива овог решења а да на његово
место именује лице из чл. 2. ст. 2. тач. 1. дис-
позитива решења.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење као у предлогу.

Правна поука: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а.

Број: 610-37/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 12. ст. 1. и 3. а у складу
са члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11. и 33. Закона о јавним
путевима („Службени гласник општине
Велико Градиште, бр. 9/2008) и члана 192.
ЗУП-а („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште

Скупштина општине Велико Градиште
на 20.-ој седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство општинског јав-
ног пута, означен као кат. парц. бр. 2222/3
„Вељка Влаховића“ земљиште под зградом –
објектом површине 100 m² уписана у Л.н.бр.
2183 к.о. Велико Градиште као јавна својина
општине Велико Градиште.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да напред наведена
парцела, ближе одређена тач. 1. диспозитива
овог Решења, у назначеној површини НЕМА
СВОЈСТВО јавног пута.

3. Парцела из тачке 1. диспозитива овог
Решења чиниће за у будуће грађевинско зем-
љиште којим управља и располаже општина
Велико Градиште.

4. Након своје правоснажности ово
Решење послужиће као исправа подобна за
упис одговарајућег права у Служби за ката-
стар непокретности Велико Градиште.

5. Ово Решење објавиће се у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“, а ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Правни основ за доношење Решења из
предлога су одредбе члана 5. и 12. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“, бр.
101/05, 123/07, 101/11 и 93/12).

Како ова непокретност и до сада није
била доступна већем броју корисника, а то
неће бити ни за у будуће, нити чини саобра-
ћајну површину, јер се не користи за саобра-
ћај, то је било потребно истој укинути
својство које она сада има у СКН Велико
Градиште, односно извршити прекатегориза-
цију земљишта сагласно Закону.

Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта, обзиром
да је као јавна својина на парцели из диспози-
тива уписана општина Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште је
заснивајући своју надлежност на одредби
члана 12., а сагласно одредби члана 13. Закона
о јавним путевима („Службени гласник РС“,
бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) а у складу
са са чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), одлучило да
предложи Скупштини општине Велико
Градиште као стварно и месно надлежном
органу, да се на непокретности  из тачке 1.
диспозитива овог Решења укине својство јав-
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ног пута у циљу привођења предметног зем-
љишта новој намени.

У циљу извршења Решења из предлога
нису потребна средства буџета општине.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе Решење какво је у пред-
логу дато.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују
одредбе ЗУС-а. 

Број: 464-169/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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