
SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XII Број 3         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    23. март 2015.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Март 2015. године



На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник РС», број
129/2007 и 83/14), члана 47 и 63  Закона о бу-
џетском систему («Службени гласник РС»,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2014) и члана 40 Ста-
тута општине Велико Градиште («Службени
гласник општине Велико Градиште»,
бр.9/2008 ),

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници дана 20.03.2015. го-
дине, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОД-

ЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА

2015.ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Велико
Градиште за 2015.годину («Службени глас-
ник општине Велико Градиште», бр 14/2014.) 

I ОПШТИ ДЕО, 
Члан 1. мења се и гласи:
Приходи и примања и део пренетих

средстава, расходи и издаци буџета општине
Велико Градиште за 2015.годину састоје се
од :

Број 32 23. март 2015.



Приходи и примања, расходи и издаци
буџета утврђени су у следећим износима:
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Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање

буџетског дефицита из члана 1 ове Одлуке у
износу од 41.151.399,00 динара обезбедиће
се од дела пренетих средстава из претходне
године, у износу од 6.429.399,00 динара, као
и из примања од задуживања код јавних фи-
нансијских институција и пословних банака
у износу од 39.722.000,00 динара

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:
Приходи и примања и део пренетих

средства буџета општине у укупном износу
од 618.704.797,00 динара по врстама, одно-
сно по економским класификацијама, ут-
врђени су у следећим износима:

Број 34 23. март 2015.
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Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: 
Издаци буџета по основним наменама

утврђени су у следећим износима:

Број 36 23. март 2015.

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
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Број 38 23. март 2015.



II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци, укљу-

чујући расходе за отплату главнице дуга, у
износу од 618.704.797,00 динара. 

У разделу 4, глава 1, програмска кла-
сификација 0602, активност 0602-0001,
мења се и гласи:
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У разделу 4, глава 7, програмска кла-
сификација 0601, активност 0601-0007,
мења се и гласи:

У разделу 4, глава 7, програмска кла-
сификација 0701, пројекат 0701-п4, мења се
и гласи:

Остали делови Члана 6. остају не
промењени.

Члан 6.

Остали делови Одлуке остају непро-
мењени.

Број: 400-19/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 27. ст. 10. Закона о
јавној својини ("Службени гласник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014) а у складу са
чланом 19. и 21. Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште (''Службени гласник оп-
штине Велико Градиште'', број 7/2014), члана
2, 4. и 12. Закона о промету непокретности
(„Сл. гланик РС“, бр. 42/98 и 111/09), члана
20. Закона о локалној смоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/2008) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (''Општин-
ски службени гласник'', бр. 9/2008), на захтев
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште а на предлог Општинског већа оп-
штине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Број 310 23. март 2015.



О  Д  Л  У  К  У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗ-
ГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ВОДОМ „КУМАНЕ (КОНГЛАВИЦА)“

1. ДА СЕ за потребе изградње резер-
воара за снабдевање водом „Кумане (Конгла-
вица)“ прибаве у јавну својину општине
Велико Градиште следеће непокретности и
то: 

-кат. парц. бр. 1690 „Карлица“, па-
шњак 3. класе у површини 34,39 ари,  упи-
сана у Л.н.бр. 153  К.о. Кумане својина
Живановић Веселинке из Кусића са 1/1;

-кат. парц. бр. 1697 „Влашка страна“
њива 5. класе у површини 43,05 ари, уписана
у Л.н.бр. 381 својина Миладиновић Жива-
дина из Кумана са 1/1.

2. Предметне непокретности приба-
виће се у јавну својину непосредном погод-
бом, по ценама које буду утврђене од стране
надлежне Пореске управе експозитура Ве-
лико Градиште.

3. Новчана средства за прибављање
непокретности у јавну својину биће обезбе-
ђена из текуће буџетске резерве општине Ве-
лико Градиште.

4. Међусобна права и обавезе између
ранијег власника непокретности и приба-
виоца уредиће се Уговором.

О б р а з л о ж е њ е

На основу урађених студија, Инсти-
тута за водопривреду „Јарослав Черни“ из
Београда и истраживачких радова спроведе-
них од стране Завода за хидрогеологију и
истраживање подземних вода, утврђено је да
се на делу територије катастарске општине
Острово, налазе велике количине здраве
пијаће воде. На основу оваквих процена и
уређених студија као и до сада изведених
истраживачких радова, приступило се изради
пројектне документације и изградњи водо-
изворишта „Острово-7000*3“ на делу ката-
старске општине Острово у селу Острово,

општина Велико Градиште. Као наставак ин-
вестиције на изградњи водоизворишта које
се финансира средствима из европских фон-
дова, планирано је реализовање пројеката из-
градње резервоара за воду и магистралног
цевовода од водоторња „Бели Багрем“ до бу-
дућег резервоара „Кумане“ (Конглавица) код
насеља Кумане. 

У конкретном случају, за изградњу
магистралног цевовода и резервоара за воду
„Кумане“ (Конглавица) капацитета 1200 m³,
код насеља Кумане, извођач радова на овој
инвестицији конзорцијум „OGRANAK
PORR BAU GMBH BEOGRAD“ из Београда
„UNIHA WASSER TEHNOLOGIE“ из Линца,
Аустрија и „ЕКО-ВОДО ПРОЈЕКТ“ из Бео-
града, извршио је геодетско снимање терена,
урадио ситуациони план и израдио идејни
пројекат, при чему је утврђено да су парцеле
ближе одређене у тачки 1. диспозитива ове
одлуке погодне за реализацију ове инвести-
ције, где би на истим био изграђен наведени
резервоар за воду. 

У циљу израде потребне техничке до-
кументације за започињање радова на из-
градњи наведеног резервоара за воду,
потребно је у складу са пројектним задатком
решити имовинско правне односе са власни-
цима непокретности на којима је планиран
будући објекат. Како карактеристике терена,
површине и облик предметних парцела одго-
варају пројектом предвиђеној намени, то се
прибављање истих у јавну својину јавља као
нужно и претходно питање за изградњу ре-
зервоара за воду, а касније и целокупног ма-
гистралног цевовода.     

Како је општина Велико Градиште,
преко инвеститора радова ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, изу-
зетно заинтересована за реализацију целе ин-
вестиције и довођење санитарно исправне
воде до потрошача, то је потребно извршити
прибављање у јавну својину непокретности
ближе одређене у диспозитиву ове одлуке.
Пошто се прибављање непокретности врши
за потребе општине, иста има и законску оба-
везу да власнике непокретности обештети,
односно да им исплати тржишну вредност
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непокретности сагласно одредбама Закона о
промету непокретности и Закона о експро-
пријацији. Из ових разлога је надлежни
орган јединице локалне самоуправе Скуп-
штине општине, у складу са чланoм 19. Од-
луке о прибављању и располагању стварима
у јавној својини општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Гра-
диште'', број 7/2014) одлучио да непокретно-
сти из диспозитива ове одлуке прибави у
јавну својину, а да накнаду, тржишну цену
непокретности исплати у новцу.

Средства неопходна за плаћање на-
кнаде за прибавање непокретности у јавну
својину биће обезбеђена из текуће буџетске
резерве јединице локалне самоуправе а у
складу са Законом, по ценама које буде одре-
дила надлежна Пореска управа. 

Сагласно одредби члана 27. ст. 10. а у
вези члана 28. Закона о јавној својини
("Службени гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014) прибављање непокрет-
ности у јавну својину врши се у складу са
чланом 19. и 21. Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште а сагласно Статуту оп-
штине Велико Градиште.

По извршеном прибављању непок-
ретности из диспозитива овог решења оп-
штина Велико Градиште донеће припадајуће
одлуке, којим ће пренети инвеститорска
права на изградњи и опремању магистралног
цевовода и резервоара за воду, у складу са
прописима.

Број: 464-37/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 18. 22  а у складу
са чланом 26. Закона о јавној својини
(“Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и
105/14) члананова 2. 4. и 12. Закона о про-
мету непокретности („Службени гласник
РС“ бр. 93/14 и 105/14), члана 2. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јав-
ној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“ бр. 7/14) члана 20.  Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07 ) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Ве-
лико Градиште”, бр. 9/2008), на захтев МЗ
Чешљева Бара а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године,   донела је, 

О      Д      Л       У      К       У
О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ОПШТИНСКУ СВОЈИНУ РАДИ ИЗ-

ГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ОПШТИНУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике
Србије да се за потребе, јединице локалне са-
моуправе општине Велико Градиште, одобри
прибављање непокретности од досадашњег
власника Републике Србије за  кат. парц. бр.
347/2 земљиште уз зграду-објекат од 432 м²
уписано у Л.н.бр. 135 к.о. Чешљева Бара у
корист РС власника ОШ „Миша Живановић“
Средњево, облик својине јавна својина са
уделом у праву од 1/1.  

2. Прибављање непокретности,  из
јавне својине Републике Србије, у својину
јединице локалне самоуправе, извршиће се
без накнаде, по добијеној сагласности Владе
Републике Србије.

3. Прибављање непокретности из тач.
1. диспозитива ове Одлуке, врши се за по-
требе изградње објекта културе од значаја за
општину Велико Градиште и Месну зајед-
ницу Чешљева Бара, општина Велико Гра-
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диште, ради формирања грађевинске пар-
целе. 

4. О прибављању непокретности из-
међу уговарача Републике Србије са једне
стране и јединице локалне самоуправе са
друге стране, закључиће се уговор којим ће
се уредити међусобна права и обавезе.

5. Након извршеног поступка прибав-
љања непокретности за градњу објекта, из-
вршиће се обједињавање катастарских
парцела носиоца права својине, ради форми-
рања грађевинске парцеле, у циљу прибав-
љања грађевинске дозволе и изградње
објекта у складу са грађевинском дозволом
коју ће издати надлежни орган општине Ве-
лико Градиште. 

O б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Непокретност из тачке 1. диспозитива
ове Одлуке представља грађевинско зем-
љиште изван граница грађевинског подручја,
налази се у центру насељеног места Чеш-
љева Бара општина Велико Градиште. Пре
деобе, предметна непокретност била је упи-
сана у Л.н.бр. 135 к.о. Чешљева Бара, налази
се у ул. М. Тита бр. 33 у Чешљевој Бари. Не-
покретност je до деобе у поступку обнове и
премера идентификована као кат. парц. бр.
347 земљиште под зградом-објектом од 287
м² са главним објектом, земиште под згра-
дом-објектом од 38,00 м² и земљиште под
зградом-објектом од 30,00 м² као и земљиште
уз зграду објекат од 1725 м² уписана као РС
корисник ОШ „Миша Живановић“ Средњево
са уделом 1/1 на којој се налази зграда четво-
роразредне основне школе и два помоћна
објекта. 

Приликом доношења инвестиционе
одлуке потреби изградње објекта, од стране
општине Велико Градиште и МЗ Чешљева
Бара, као инвеститора било је неопходно
прибавити техничку документације  ради за-
почињања прве фазе радова на објекту, у
складу са пројектним задатком међутим на-
метнуло се предходно питање решавања
имовинско правног односа са власником и

држаоцем непокретности на чијим је дело-
вима планиран будући објекат  од значаја за
Месну заједницу Чешљева Бара и општину
Велико Градиште. Други део непокретности
односно парцеле власништво је инвеститора
објекта општине Велико Градиште која у са-
радњи са Месном заједницом и планира из-
градњу објекта. 

Конкретно, за изградњу објекта кул-
турног садржаја, на парцели из диспозитива
ове одлуке, који ће се узгред градити сред-
ствима мештана насељењеног места Чеш-
љева Бара и околине а уз подршку општине
Велико Градиште урађен је Пројекат парце-
лације и препарцелације катастарских пацела
345 и 347 обе к.о. Чешљева Бара са циљем
формирања нове катастарске пацеле односно
грађевинке парцеле ради градње. Надлежно
Одељење Општинске управе општине Ве-
лико Градиште, Одељење за урбанизам, ко-
мунално стамбене и имовинско правне
послове је сагласно одредбама члана 65. За-
кона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, ) издало
потврду бр. 353-213/2014-06 дана 28.10.2014
године, да је напред наведени плански доку-
мент у складу са вишим планским актом
Просторним планом општине Велико Гра-
диште („Службени гласник РС“ бр. 2/11). На
основу овог урбанистичко техничког доку-
мента а сагласно горе наведеној одредби
урађен је и Пројекат геодетског обележавања
парцелације и препарцелације кат. парц. бр.
345 и 347 к.о. Чешљева Бара који је решењем
Службе за катастар непокретности спрове-
ден у катастарском операту при овој служби
дана 14.11.2015 године решењем бр. 952-02-
03-19/14 које је у међувремену постало пра-
воснажно. 

Како је општина Велико Градиште,
као носилац права општинске својине са
Месном заједницом, заинтересована за реа-
лизацију инвестиције и изградњу објекта
културног садржаја значајног за јединицу ло-
калне самоуправе, то је потребно извршити
прибављање непокретности, ближе означене
у тач. 1. ове Одлуке,  у својину јединице ло-
калне самоуправе због чега је и предлаже Ди-
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рекцији за имовину Републике Србије да
пред Владом Републике Србије покрене по-
ступак ради давања сагласности за пренос
непокретности из јавне својине Републике у
јавну својину општине Велико Градиште. 

Пошто се за прибављање непокретно-
сти било потребно прибавити сагласност
власника непокретности Републике Србије
као носиоца права јавне својине у овом слу-
чају Владе РС, то се у складу са члном 26 За-
кона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), а сагласно од-
редбама Закона о промету непокретности
предлаже Влади да одлуку из предлога до-
несе.

Из ових разлога је, Месна заједница
Чешљева Бара, као носилац инвестиције,
предложила надлежном органу јединице ло-
калне самоуправе, Општинском већу, да ут-
врди предлог Одлуке, да у складу са чланом
2. Одлуке о прибављању и располагању ства-
рима у јавној својини општине Велико Гра-
диште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 7/14) непокретност из диспо-
зитива ове Одлуке прибави у општинску
својину од власника Републике Србије одно-
сно корисника ОШ „Миша Живановић“
Средњево у циљу градње објекта. Прибавља-
њем непокретности из диспозитива, ни у ком
случају не би биле угрожене активности и
потребе досадашњег корисника којем на ко-
ришћењу остаје знатан део непокретности
што ће у сваком случају задовољити његове
потребе без сваке сумње.

Новчана средства за плаћање накнаде
за прибављање неопретности у општинску
својину нису предвиђена буџетом јединице
локалне самоуправе обзиром да се ради о
објекту опште-јавне намене. 

Сагласно одредби члана 18. а у вези
члана 22. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14. ) пред-
лаже се Влади РС да дозволи прибављање
непокретности у општинску својину које ће
се извршиће након прибављене сагласности,
док ће се међусобна права и обавезе између
власника и стицаоца уредити уговором после
давања потребне сагласности надлежног ор-

гана Републике Србије. 

Број: 464-38/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланa 97. став 8 Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – од-
лука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14) и члана 40 Статута оп-
штине Велико Градиште (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
на захтев ЈП Дирекције за изградњу оп-
штине Велико Градиште и Предлога Оп-
штинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници  одржаној дана
20.03.2015. године,  донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА

УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

I     ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овом Одлуком прописује се поступак

обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена
објеката, износи коефицијената зоне и на-
мене, критеријуми, износ и поступак умањи-
вања доприноса, посебна умањења за
недостајућу инфраструктуру и услови и
начин обрачуна умањења за трошкове ин-
фраструктурног опремања средствима инве-
ститора као и друга питања од значаја за
обрачун и наплату доприноса за уређивање
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грађевинског земљишта. 

Члан 2
Уређивање грађевинског земљишта

обухвата његово припремање и опремање. 

Припремање земљишта обухвата
истражне радове, израду геодетских, геолош-
ких и других подлога, израду планске и тех-
ничке документације, програма за уређивање
грађевинског земљишта, расељавање, укла-
њање објеката, санирање терена и друге ра-
дове. 

Опремање земљишта обухвата из-
градњу објеката комуналне инфраструктуре
и изградњу и уређење површина јавне на-
мене. 

Уређивање грађевинског земљишта
врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања. 

Члан 3
Допринос за уређивање грађевинског

земљишта плаћа инвеститор.

Средства добијена од доприноса за
уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину, и за изградњу и
одржавање објеката комуналне инфраструк-
туре. 

II     ОБРАЧУН ДОПРИНОСА

Члан 4
Износ доприноса се утврђује реше-

њем о издавању грађевинске дозволе, а на ос-
нову обрачуна доприноса који врши ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико Гра-
диште (сходно одредбама члана 94. ст 2. За-
кона о планирању и изградњи).

Висина доприноса за уређивање гра-
ђевинског земљишта за изградњу објекта
обрачунава се тако што се просечна цена
квадратног метра станова новоградње у  оп-

штини Велико Градиште, објављена од
стране Републичког завода за статистику за
територију општине, помножи са укупном
нето  површином објекта који је предмет
градње, израженом у м² и са коефицијентом
зоне и коефицијентом намене објекта утврђе-
ним овом Одлуком. 

Члан 5
Грађевинско земљиште потпуно кому-

нално опремљено за грађење је земљиште на
коме је изграђен приступни пут са тротоаром
и јавном расветом, водоводна и канализа-
циона мрежа.

Накнада за уређивање грађевинског
земљишта не обухвата трошкове електроди-
стрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и
објеката, кабловски дистрибутивни систем,
мрежу и објекте топлификације и гасифика-
ције, које инвеститор посебно уговара са над-
лежним јавним предузећима.  

А) ЗОНЕ
Члан 6

За утврђивање доприноса за уређи-
вање грађевинског земљишта одређују се
следеће зоне у Граду и насељима  општине
Велико градиште,  и то: 

• I     Прва зона
Делови насеља Велико Градиште и

викенд насеље Бели Багрем у којима је изгра-
ђена канализациона мрежа, водоводна
мрежа, асфалтиране улице, тротоари и
улична расвета.

• II    Друга зона
Делови насеља Велико Градиште и

викенд насеље Бели Багрем у којима је изгра-
ђена канализациона мрежа, водоводна
мрежа, асфалтиране улице и улична расвета.

• III   Трћа зона
Делови насеља Велико Градиште и

викенд насеље Бели Багрем у којима је изгра-
ђена канализациона мрежа, водоводна
мрежа, улице и улична расвета.
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• IV    Четврта зона
Делови насеља Велико Градиште и

викенд насеље Бели Багрем у којима је изгра-
ђена , водоводна мрежа, улице и улична рас-
вета.

• V    Пета зона
Делови насеља Велико Градиште, ви-

кенд насеље Бели Багрем и насеља у којима
је изграђена, водоводна мрежа, улице и
улична расвета.

За насеља која нису прикључена на
градски водовод вршиће се умањење обрачу-
натог доприноса у складу са одредбама члана
9. ове Одлуке.

Б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА 

Члан 7
Намене објеката за које се плаћа до-

принос су: 

• стамбена: индивидуални и ко-
лективни стамбени објекти, стамбени про-
стор у стамбено - пословним објектима,  и
пратећи гаражни простор у стамбеним и
стамбено - пословним објектима;

• комерцијална: трговинске
објекте, пословне објекте и канцеларије, по-
словно-стамбене апартмане, мењачнице, кла-
дионице, коцкарнице, видео клубове, гараже
као засебне комерцијалне објекте, хотеле,
угоститељске објекте, бензинске пумпе, као
и друге објекте комерцијалног и услужног
карактера;  

• производна: производни и
складишни објекти, гаражни простор у овим
објектима;

• јавна: објекти намењени за
јавно коришћење и могу бити објекти јавне
намене у јавној својини по основу посебних
закона (линијски инфраструктурни објекти,
објекти за потребе државних органа, органа
територијалне аутономије и локалне само-
управе итд.) и остали објекти јавне намене
који могу бити у свим облицима својине

(болнице, домови здравља, домови за старе,
објекти образовања, отворени и затворени
спортски и рекреативни објекти, објекти кул-
туре, саобраћајни терминали, поште и други
објекти) и објекти - простори традиционал-
них цркава и традиционалних верских зајед-
ница у смислу Закона о црквама и верским
заједницама ("Службени гласник РС", број
36/2006);

• остала: магацински простор,
стоваришта, пијаце, објекти производног за-
натства, индустрије и грађевинарства, кому-
нални објекти, гаражни простор у свим
наведеним објектима, пољопривредни
објекти, економски објекти гаражни простор
у овим објектима, помоћни објекти, отворени
паркинзи

Објекти који нису наведени у ставу 1.
овог члана, уподобиће се најсличнијој наве-
деној намени. 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ

Члан 8
За обрачунавање доприноса за уређи-

вање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:

Коефицијент за зону (Куз):

Урбанистичка зона Коефицијент
Прва зона 0,09
Друга зона 0,07
Трећа зона 0,05
Четврта зона 0,04
Пета зона 0,02

Коефицијент за намену (Кн):

Намена објекта Коефицијент
Стамбена 0,25
Комерцијална 0,30
Производна   0,15
Остала 0,10
Јавна 0,12
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Коефицијенти комуналне опремљено-
сти (Кко): У случају опремљености грађе-
винског земљишта приступним путем,
канализационом и водоводном мрежом, тро-
тоаром и јавном расветом, коефицијент ко-
муналне опремљености је 1.

Члан  9
Уколико је земљиште непотпуно

опремљено комуналном инфраструктуром,
допринос обрачунат у складу са чланом 4.
ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одре-
ђени проценат, у складу са следећом табе-
лом:

Члан 10
Обрачун доприноса за уређивање гра-

ђевинског земљишта врши се на захтев ин-
веститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу
достављене урбанистичко - техничке доку-
ментације, односно правоснажних лока-
цијских услова, извода из пројекта за
грађевинску дозволу, сепарата пројекта за
грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и друге  документације про-
писане важећим Законом о планирању и из-
градњи и подзаконским актима.

Члан  11
Допринос за уређивање грађевинског

земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и
друге инфраструктуре, производне и скла-
дишне објекте, подземне етаже објеката ви-

сокоградње (простор намењен за гаражирање
возила, подстанице, трафостанице, оставе,
вешернице и сл.), осим за делове подземне
етаже које се користе за комерцијалне делат-
ности, отворена дечија игралишта, отворене
спортске терене и атлетске стазе.

Члан 12
За изградњу објеката за обављање де-

латности која је од значаја за привредни раз-
вој општине, допринос се може умањити до
80%, уз сагласност Општинског већа оп-
штине Велико Градиште. 

Умањење из става 1 овог члана не од-
носи се на објекте станоградње. 

Члан 13
Уколико се мења  намена објекта, од-

носно дела објекта у другу намену објекта за
коју је прописан већи износ доприноса, ин-
веститор је у обавези да плати разлику до-
приноса за другу (нову) намену објекта за
коју је прописан већи износ доприноса.

Члан 14
Уколико у току изградње настану из-

мене у односу на грађевинску дозволу и ин-
веститор изгради већу површину обавезан је
да достави нови пројекат за грађевинску доз-
волу, односно сепарат за грађевинску доз-
волу на основу којих ће се сачинити обрачун
доприноса за разлику у површини, који ће
бити саставни део измењеног решења о гра-
ђевинској дозволи.

Члан 15
Инвеститор који уклања постојећи

објекат који је изграђен у складу са законом,
у циљу изградње новог објекта на истој ло-
кацији плаћа допринос за уређивање грађе-
винског земљишта само за разлику у броју
квадрата корисне површине између објекта
који планира да изгради и објекта који се
уклања.

Легалност и површина објекта из
става 1. овог члана доказује се: изводом из
земљишних књига, односно изводом из
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Недостајућа кому-
нална инфраструктура

Проценат ума-
њења

приступни пут 30

канализациона
мрежа 25

водоводна мрежа 15

тротоар 15

јавна расвета 15



Листа непокретности; грађевинском и упо-
требном дозволом или актом надлежне
службе/одељења да је објекат грађен  у пе-
риоду када за његову изградњу није било по-
требно издавање грађевинске дозволе.
Уколико наведене исправе не садрже податке
о површини објекта, иста се утврђује на ос-
нову акта надлежне службе/одељења, или
техничке документације која је саставни део
грађевинске дозволе, копије плана или уви-
ђаја на лицу места од стране овлашћеног
лица општинске управе. 

III     НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16
Допринос за уређивање грађевинског

земљишта може се платити једнократно у це-
лости или на рате. 

Инвеститор допринос за уређивање
грађевинског земљишта може платити на
следећи начин: 

• једнократно у целости са ума-
њењем се у износу од 30%  или

• у 36 месечних рата, уз ускла-
ђивање рата на месечном нивоу, са индексом
потрошачких цена према подацима  Репуб-
личког завода за статистику.

У случају плаћања доприноса за уре-
ђивање грађевинског земљишта на рате, за
објекте чија укупна бруто развијена грађе-
винска површина је већа 200 м² и који
садржи више од две стамбене јединице,   ин-
веститор је дужан да као средство обезбе-
ђења плаћања достави:

1. неопозиву банкарску гаран-
цију, наплативу на први позив, без приговора
која гласи на укупан износ недоспелих рата
и која је издата на рок који мора бити дужи
три месеца  од дана доспећа последње рате,
или

2. успостави хипотеку на објекту
који вреди најмање 30% више од укупног из-
носа недоспелих рата, у корист јединице ло-
калне самоуправе.

У случају плаћања доприноса за уре-
ђивање грађевинског земљишта на рате за из-
градњу објеката чија укупна бруто развијена
грађевинска површина не прелази 200 м² и
који не садржи више од две стамбене једи-
нице, обезбеђење се врши путем потписане
бланко соло менице. 

Право на умањење од 30% има и ин-
веститор који плаћање врши у ратама, ако
жели једнократно да измири преостали дуг.
Обрачун умањења врши се на износ  пре-
осталих недоспелих рата.

Члан 17.
Инвеститор је дужан да изврши

уплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно, ако плаћа на
рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења
пријаве  радова.

Уколико инвеститор не измири до-
спели износ доприноса у прописаном року,
наплата ће се извршити принудним путем по
законској процедури.

Трошкови принудне наплате падају на
терет инвеститора.

IV     УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУ-
СОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУ-

НАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧ-
КИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан  18
Грађевинско земљиште које није уре-

ђено у смислу ове Одлуке, а налази се у обу-
хвату планског документа на основу кога се
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могу издати локацијски услови, односно гра-
ђевинска дозвола, може се припремити, од-
носно опремити и средствима физичких или
правних лица. 

Заинтересовано лице, односно инве-
ститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси ЈП Дирек-
ција за изградњу општине Велико Градиште,
предлог о финансирању припремања, одно-
сно опремања грађевинског земљишта.

Уз предлог о финансирању лице из
става 2. овог члана прилаже/доставља:

• правоснажне локацијске
услове,

• доказ о решеним имовинско –
правним односима за  парцелу на којој наме-
рава да гради објекта,

• копија плана за парцеле, 
• предлог динамике и рокова из-

градње и
• предлог  Елаборат о заједнич-

ком припремању, односно опремању грађе-
винског земљишта.

Члан  19
Елаборат из члана 18. став 3. тачка 5.

садржи:

• податке о локацији односно
зони;

• податке из урбанистичког
плана и техничке услове за изградњу недо-
стајуће инфраструктуре;

• податке из програма уређи-
вања грађевинског земљишта;

• границе локације која се
опрема са пописом катастарских парцела;

• динамику и рок изградње ко-
муналне инфраструктуре;

• одређивање учешћа сваке уго-
ворне стране у обезбеђивању, односно фи-
нансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације,
извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и дру-
гих средстава; 

• одређивање објеката који се
граде и који ће прећи у својину јединице ло-
калне самоуправе; 

• одређивање износа учешћа
лица из члана 18. става 2. овог члана у фи-
нансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта који ће бити умањен
за износ доприноса за уређивање грађевин-
ског земљишта; 

• средства обезбеђења испу-
њења обавеза уговорних страна. 

Члан 20.
ЈП Дирекција за изградњу општине

Велико Градиште разматра предлог лица, из
члана 18. став 2. ове Одлуке, као и достав-
љену документацију и предлог Елабората о
заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта. 

На основу елабората из члана 19. став
2. ове Одлуке, закључује се Уговор о зајед-
ничком припремању, односно опремању гра-
ђевинског земљишта између лица из члана
18.  став 2. ове одлуке и ЈП Дирекција за из-
градњу општине Велико Градиште.

Уговор из става 2. овог члана садржи
следеће: 

• податке о локацији, односно
зони у којој се планира опремања грађевин-
ског земљишта; 

• податке из планског документа
и техничке услове за изградњу; 

• податке из програма уређи-
вања грађевинског земљишта; 

• границе локације која се при-
према, односно опрема са пописом катастар-
ских парцела; 

• динамику и рок изградње; 
• обавезу ЈП Дирекција за из-

градњу општине Велико Градиште да анга-
жује стручни надзор у току извођења радова; 

• обавезу плаћања трошкова ан-
гажовања стручног надзора од стране инве-
ститора.

• одређивање учешћа сваке уго-
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ворне стране у обезбеђивању, односно фи-
нансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације,
извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и дру-
гих средстава; 

• одређивање објеката који се
граде и који ће прећи у својину јединице ло-
калне самоуправе; 

• одређивање износа учешћа
лица из става 2. овог члана у финансирању
припремања, односно опремања грађевин-
ског земљишта за који ће бити умањен износ
доприноса за уређивање грађевинског зем-
љишта;

• вредност земљишта које инве-
ститор уступа јединици локалне самоуправе
за изградњу инфраструктурних објеката;

• средства обезбеђења за испу-
њење обавеза уговорних страна. 

VI     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОД-
РЕДБЕ 

Члан 21.
Инвеститори који су са ЈП Дирек-

цијом за изградњу општине Велико Гра-
диште закључили уговор о накнади за
уређивање грађевинског земљишта за из-
градњу објеката, по раније важећим зако-
нима и општим актима јединице локалне
самоуправе, по којима накнада није плаћена
у целости, имају право на закључивање
анекса уговора и обрачун доприноса у
складу са овом Одлуком.

Члан 22.
Инвеститор који је уговорио накнаду

за уређивање грађевинског земљишта по ра-
није важећим прописима има право на рас-
кид уговора и повраћај уплаћених средстава
у  номиналном износу, уколико од надлежне
управе достави доказ да није издата потврда
о пријему документације, односно грађевин-
ска дозвола, односно да инвеститор не може

остварити право изградње објекта на основу
издате документације као и да није започета
изградња објекта. 

Члан 23.
Инвеститори који су закључили уго-

воре са ЈП  Дирекцијом за изградњу општине
Велико Градиште о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта или исте
закључе, до почетка примене ове Одлуке,  у
обавези су да плаћају накнаду за уређивање
грађевинског земљишта у свему у складу са
закљученим уговором.

Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке пре-

стајe да важи Одлука о мерилима за утврђи-
вање  накнаде за уређење грађевинског
земљишта  (“Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 12/2008, 5/2010, 9/2010,
5/2011, 8/2011). 

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а има се примењивати од дана
објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште.

Број: 464-39/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 59. став 1. и члана
66. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14–
др. закон), члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште (''Службени службени
гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008), а у складу са чланом 8. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС“
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 50/2013
и 145/2014) на предлог Општинског већа оп-
штине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015 године, донела је,

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи оп-

штине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште'', бр. 10/08, 3/09 и
9/10), у члану 13. ставу 1. после алинеје 39.
додаје се нова алинеја која гласи:

''- спроводи обједињену процедуру за:
издавање локацијских услова, издавање гра-
ђевинске дозволе, пријаву радова, издавање
употребне дозволе, за прибављање услова за
пројектовање, односно прикључење објеката
на инфраструктурну мрежу, за прибављање
исправа и других докумената које издају има-
оци јавних овлашћења, а услов су за из-
градњу објеката, односно за издавање
локацијских услова, грађевинске дозволе и
употребне дозволе из њихове надлежности,
као и обезбеђење услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу и за упис права
својине на изграђеном објекту,''.

Члан 2.
У члану 7. ставу 1. у тачки 2. после

речи финансије, речи: „привреду и развој“
бришу се.

Члан 3.
У члану 12. у ставу 1. после речи фи-

нансије, речи: „привреду и развој“ бришу се.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у ''Службеном глас-
нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07 и 83/14–др. Закон), утврђено је да акт
о организацији општинске управе доноси
скупштина општине на предлог општинског
већа, а чланом 66. став 1. Закона утврђено је
да органи општине обављају послове пред-
виђене законом, као и друге послове ут-
врђене законом и статутом општине.

Чланом 18. ст. 1. тач. 29. Статута оп-
штине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште'', бр. 9/2008), ут-
врђено је да Скупштина општине, у складу
са законом доноси Акт о организацији Оп-
штинске управе на предлог Општинског
већа, а чланом 40 одређено је да Скупштина
општине доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и
упутства.

Чланом 8. став 1. Закона о планирању
и изградњи (''Службени ггласник РС'', бр.
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
132/14 и 145/14), утврђено је да су мини-
старство надлежно за послове грађеви-
нарства, надлежни орган јединице локалне
самоуправе, дужни да одреде посебну орга-
низациону целину у свом саставу, која спро-
води обједињену процедуру за:  издавање
локацијских услова; издавање грађевинске
дозволе; пријаву радова; издавање употребне
дозволе; за прибављање услова за пројекто-
вање, односно прикључење објеката на ин-
фраструктурну мрежу; за прибављање
исправа и других докумената које издају има-
оци јавних овлашћења, а услов су за из-
градњу објеката, односно за издавање
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локацијских услова, грађевинске дозволе и
употребне дозволе из њихове надлежности,
као и обезбеђење услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу и за упис права
својине на изграђеном објекту.

Доношењем Одлуке о допуни Одлуке
о Општинској управи, утврђује се да Оде-
љење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове као организа-
циона јединица у саставу Општинске управе
општине Велико Градиште, спроводи обједи-
њену процедуру у поступцима за издавање
аката у остваривању права на изградњу и ко-
ришћење објеката из члана 8. став 1.  Закона
о планирању и изградњи.

Посебна средства буџета јединице ло-
калне самоуправе за извршење ове Одлуке
нису потребна због чега нису ни предвиђена
у буџету општине Велико Градиште.

Број: 016-14/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р. 

На основу члана 209. Закона о со-
цијалној заштити ("Службени гласник РС",
број 24/11), члана 32. ст. 1. тачке 6. и 8. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др.
закон), члана 18. ст. 1. тач. 18. и члана 40. ст.
1. тачке 8. и 10. Статута општине Велико Гра-
диште ("Службени гласник општине Велико
Градиште", број 9/08), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА И УСЛУГАМА У

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У члану 4. ст. 2. Одлуке о правима и

услугама у социјалној заштити општине Ве-
лико Градиште после тачке 16. додаје се
тачка 17. која гласи:

„17. Становање уз подршку“.

Члан 2.
После члана 42. Одлуке о правима и

услугама у социјалној заштити општине Ве-
лико Градиште додају се чланови 42а и 42б
који гласе:

„Члан 42 а
Услугу становања уз подршку оства-

рују одрасли и старији са сметњама у развоју
степена лаке и умерене ометености, која су
способна за постизање одређеног степена са-
мосталности.

Корисницима становања уз подршку
обезбеђује се становање у становима прила-
гођеним потребама особа са сметњама у мен-
талном развоју, стручна подршка,
реализација активности које подстичу развој
и одржавање практичних вештина неопход-
них за свакодневни живот (хигијена, ис-
храна), помоћ при приступању здравственим
и терапеутским услугама, пружање здрав-
ствених, рехабилитационих и терапеутских
услуга, подршка у повезивању са другим
службама и ангажовању у заједници и уко-
лико је могуће, при запошљавању, подсти-
цање, подршка и праћење корисника у
почетним данима новог запослења, надзор и
други облици помоћи у самосталном жив-
љењу.

Члан 42б
Средства за трошкове текућег одржа-

вања стамбених објеката обезбеђује власник
објекта.

Средства за покриће трошкова стано-
вања (електрична енергија, вода и канализа-
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ција, грејање, чистоћа, грађевинско зем-
љиште и др. трошкови) обезбеђује власник
објекта.“

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Обр азл ожење

Разлог доношења ове одлуке је у томе,
што би се уз постојеће услуге у области со-
цијалне заштите утврдила и услуга стано-
вања уз подршку која би обухватила
пружање услуге становања уз подршку коју
би остваривала одрасла и старија лица са
сметњама у развоју лаке и умерене ометено-
сти, која су способна за постизање одређеног
степена самосталности.

Општина Велико Градиште планира
да приступи пријекту „Getting a life/Започ-
нимо живот“ који финансира Европска унија,
а спроводе организација „People in need“ и
Установа за одрасла и стара лица  „Гвозден
Јованчићевић“ Велики Поповац у сарадњи са
општином Велико Градише и Центром за со-
цијални рад општине Велико Градиште и Го-
лубац. Овим пројектом, корисницима
становања би се уз подршку обезбедило ста-
новање у становима прилагођеним потре-
бама особа са сметњама у менталном развоју,
стручна подршка, реализација активности
које подстичу развој и одржавање практич-
них вештина неопходних за свакодневни
живот (хигијена, исхрана), помоћ при при-
ступању здравственим и терапеутским услу-
гама, пружање здравствених,
рехабилитационих и терапеутских услуга,
подршка у повезивању са другим службама
и ангажовању у заједници и уколико је мо-
гуће, при запошљавању, подстицање, под-
ршка и праћење корисника у почетним
данима новог запослења, надзор и други
облици помоћи у самосталном живљењу.
Крајњи циљ овог пројекта је оспособљавање
ових лица за самостални живот.

Број: 551-4/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. став 2. Закона о
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'',
бр.88/11), члана 20. став 1. тачка 26. , члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник РС'',
бр.129/2007)  и члана 40. Статута  општине
Велико Градиште (''Сл. гласник општине Ве-
лико Градиште'',  бр. 9/08), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на својој 33. седници, одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се послови ин-

спекцијског надзора над извршавањем за-
кона и прописа општине Велико Градиште
који се односе на: обављање комуналних де-
латности, коришћење и одржавање комунал-
них објеката, коришћење, уређивање и
одржавање јавних површина и добара у оп-
штој употреби, као и друге послове утврђене
законом и прописима општине.

II  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 2.
Послове инспекцијског надзора из

члана 1. ове Одлуке за територију општине
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Велико Градиште обављаће комунална ин-
спекција општине Велико Градиште (у
даљем тексту: комунална инспекција).

Члан 3.
Комунална инспекција врши послове

инспекцијског надзора на основу закона и
одлука Скупштине општине Велико Гра-
диште над обављањем комуналне делатности
или друге делатноси од јавног интереса
јавно комуналних и других јавних предузећа
које је основала општина или предузећа
којима је поверено вршење комуналне делат-
ности, контролу стања комуналних објеката,
уређаја и инсталација, начин и безбедност
њиховог коришћења и друге послове који
буду предвиђени посебним одлукама и про-
писима општине којима се уређују односи од
непосредног интереса за грађане.

III НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА,
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА

Члан 4.
Комунална инспекција врши контролу

стања комуналних објеката и пружања
услуга јавно комуналних и других јавних
предузећа које је општина основала или
предузећа коме је поверено вршење комунал-
них послова у областима:

- коришћење и одржавање
објеката за снабдевањe водом за пиће,

- одвођење и пречишћавање ат-
мосферских и отпадних вода са површина
јавне намене, одржавање шахти, хидраната и
сливника и одржавање и експлоатација кана-
лизације,

- управљање комуналним отпа-
дом,  

- управљање гробљем и одржа-
вање и уређење гробља,

- управљање јавним паркира-
лиштима,

- функционисање и одржавање
објеката јавне расвете,

- управљање пијацама,
- одржавање путева, улица,

тргова, коловоза и тротора,
- одржавање, уређење и чиш-

ћење јавних површина,
- одржавање, уређење и чиш-

ћење јавних зелених површина,
- послови зоохигијене,
- други послови од општег ин-

тереса одређени законом и општинским од-
лукама. 

Члан 5.
Послове из надлежности комуналне

инспекције врши комунални инспектор. 
Комунални инспектор је самосталан у

раду у границама овлашћења утврђених за-
коном и другим прописима и за свој рад је
лично одговоран.

Члан 6.
Послове комуналног инспектора могу

обављати лица која имају високу или вишу
стручну спрему, положен стручни испит за
рад у органима управе и најмање три године
радног искуства. Oстали  услови  за  кому-
налног инспектора утврђују се Правилником
о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних места у Општинској управи.

Члан 7.
Приликом вршења надзора, кому-

нални инспектор мора имати легитимацију
којом доказује својство инспектора.

Легитимацију комуналног инспектора
издаје начелник Општинске управе.

Образац и садржина легитимације ко-
муналног инспектора прописана је Правил-
ником о обрасцу и садржини легитимације
инспектора и врсти опреме коју користи ин-
спектор.

Члан 8.
Приликом вршења послова инспек-

цијског надзора, комунални инспектор кори-
сти опрему и службену одећу.

Врста, изглед и рок трајања службене
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одеће комуналног инспектора прописана је
Правилником о обрасцу и садржини легити-
мације инспектора и врсти опреме коју кори-
сти инспектор.

Члан 9.
При вршењу инспекцијског надзора

комунални инспектор је овлашћен да:
1. прегледа опште и појединачне

акте, евиденције и другу документацију
вршилаца комуналне делатности и других
правних и физичких лица;

2. саслуша и узима изјаве од од-
говорних лица код вршилаца комуналне де-
латности и других правних и физичких лица;

3. прегледа објекте, постројења и
уређаје за обављање комуналне делатности
и пословне просторије ради прикупљања не-
опходних података;

4. наложи решењем да се кому-
нална делатност обавља на начин утврђен за-
коном и општинским одлукама; 

5. наложи решењем извршавање
утврђених обавеза и предузимања мера за от-
клањање недостатака у обављању комуналне
делатности; 

6. прегледа објекте, постројења и
уређаје који служе коришћењу комуналних
услуга, укључујући и оне које представљају
унутрашње инсталације и припадају корис-
нику комуналне услуге; 

7. наложи решењем кориснику
отклањање недостатака на унутрашњим ин-
сталацијама и да приступи тим инстала-
цијама приликом извршења решења којим је
наложио отклањање недостатака или ис-
кључење корисника са комуналног система; 

8. изриче и наплаћује новчане
мандатне казне и издаје прекршајни налог по
пропису јединице локалне самоуправе на
лицу места, односно подноси у складу са за-
коном прекршајну пријаву, у случајевима
када учинилац прекршаја не плати новчану
казну изречену на лицу места или не изврши
прекршајни налог; 

9. подноси захтев за покретање
прекршајног поступка, односно пријаву за
привредни преступ или кривично дело уко-

лико оцени да је повредом прописа учињен
прекршај, привредни преступ или кривично
дело; 

10. наложи решењем уклањање
ствари и других предмета са површина јавне
намене ако су они ту остављени противно
прописима; 

11. наложи решењем уклањање,
односно премештање возила, као и постав-
љање уређаја којима се спречава одвожење
возила са површина јавне намене ако су
остављена противно прописима; 

12. забрани решењем одлагање
отпада на местима која нису одређена за ту
намену; 

13. забрани решењем спаљивање
отпада изван за то одређеног постројења; 

14. забрани решењем одлагање
комуналног отпада ван за то одређених кому-
налних контејнера и типских посуда; 

15. Забрани решењем премеш-
тање комуналних контејнера од стране не-
овлашћених лица, као и њихово оштећење и
уништење;

16. забрани решењем бацање го-
рућих предмета и неохлађеног пепела у ко-
муналне контејнере и корпе за отпад; 

17. забрани решењем одлагање
комуналног отпада на местима која нису од-
ређена као одлагалишта, трансфер станице
или регистроване комуналне депоније и на
приступне путеве тим локацијама; 

18. забрани решењем одлагање
отпадног грађевинског материјала, земље и
осталог грађевинског материјала ван за то
одређене локације; 

19. забрани решењем одлагање
отпада и отпадних материја у водотоке и на
обале водотока; 

20. забрани решењем оштећење и
уништење водоводне и канализационе инста-
лације;

21. забрани решењем оштећење и
уништење инсталације јавне расвете;

22. забрани решењем оштећење и
уништење дечијих игралишта, ограда, клупа
и осталог имобилијара и опреме на игралиш-
тима; 
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23. забрани решењем оштећење и
уништење зелених површина, засада и оста-
лог пратећег имобилијара и опреме;

24. забрани решењем оштећење и
уништење објеката од општег јавног инте-
реса;

25. забрани решењем заузеће и
уређење површина јавне намене без одоб-
рења надлежне службе;

26. контролише управљање не-
опасним комуналним отпадом;

27. контролише чишћење и одр-
жавање јавних површина око предузећа,
установа, спортских терена и објеката, по-
словних и стамбених објеката, градилишта,
неизграђених  плацева, стоваришта, као и
осталих јавних површина; 

28. контролише одржавање јавних
зелених површина;

29. контролише водоводну и кана-
лизациону инсталацију;

30. контролише инсталацију јавне
расвете;

31. контролише одржавање фа-
сада, олука и клима уређаја као и одржавање,
чишћење и уређење излога;

32. контролише истицање реклам-
них паноа; 

33. контролише заузеће јавних по-
вршина мањим монтажним објектима при-
временог карактера, тезгама, витринама,
фрижидерима, изложбеним сталцима, жар-
дињерама, летњим баштама, хаварисаним
возилима, пољопривредним прикључним ма-
шинама и другим стварима и предметима,
складиштење робе и амбалаже испред радњи
и других објеката на улици, тротоарима,
скверовима и осталим површинама јавне на-
мене;

34. контролише постављање, одр-
жавање и чишћење саобраћајне и информа-
тивне сигнализације; 

35. контролише одржавање улица
и путева у граду и другим насељима;

36. контролише обележавање на-
сељених места, улица и стамбених објеката;

37. контролише управљање
пијацама, јавним паркиралиштима и гроб-

љима;
38. контролише одржавање улич-

них отвора (шахти и сливника) и хидраната; 
39. контролише одржавање дру-

гих објеката и површина од општег јавног
интереса чија функционалност, изглед и чи-
стоћа утичу на изглед и уређење насељеног
места;

40. контролише  истовар, утовар и
претовар огревног, грађевинског и другог ма-
теријала и робе са аспекта комуналног реда,
изношење кућног и уличног неопасног от-
пада, зеленог и кабастог отпада, шљаке, уг-
љене прашине, шута, пепела и сл.;

41. контролише испуштање от-
падних и фекалних вода;

42. контролише сакупљање и од-
вођење атмосферских вода са јавних по-
вршина;

43. контролише инвеститора, од-
носно извођење радова од стране инвести-
тора на површинама јавне намене, враћање
јавних површина у првобитно стање као и
њихово чишћење након завршетка радова;

44. нареди обустављање радова
који се бесправно изводе на јавним површи-
нама или противно важећим прописима и из-
датој документацији;

45. нареди уклањање снега и леда
са путева, улица и тротоара као и уклањање
леденица са кровова и тераса;

46. нареди трајно уклањање за-
сада који оштећују или могу да оштете
мрежу јавних инсталација;

47. нареди поткресивање дрвећа
које додирује електро и телефонску мрежу;

48. нареди обавезу вршења зоохи-
гијенске делатности;

49. одреди рокове за отклањање
неправилности или недостатака односно ро-
кове за извршење решења;

50. предузима  и  друге  мере  ут-
врђене  Законом и одлукама Скупштине оп-
штине Велико Градиште.

Члан 10.
Комунални инспектор је дужан да

узме у поступак пријаве правних и физичких
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лица у вези са пословима из надлежности ко-
муналне инспекције и да у року од осам рад-
них дана о резултатима поступка обавести
подносиоца пријаве. 

О сваком извршеном прегледу и рад-
њама комунални инспектор саставља запис-
ник, у складу са законом. 

Записник се обавезно доставља
вршиоцу комуналне делатности, односно
другом правном или физичком лицу над
чијим је пословањем, односно поступањем
извршен увид.

Члан 11.
Вршиоци комуналне делатности, као

и друга правна и физичка лица дужни су да
комуналном инспектору омогуће несметано
обављање надзора, да му без одлагања ставе
на увид и располагање потребну документа-
цију и друге доказе и изјасне се о чињени-
цама које су од значаја за вршење надзора. 

Члан 12.
Комунални инспектор у вршењу ин-

спекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила,
ствари и других предмета или на други
начин, наредиће решењем кориснику, одно-
сно сопственику, ако је присутан, да одмах
уклони те ствари, односно предмете, под
претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не
налази на лицу места, комунални инспектор
ће, без саслушања странке, донети решење
којим ће наложити да се возила, ствари и
други предмети уклоне у одређеном року,
који се може одредити и на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се
на те ствари, односно предмете уз назначење
дана и часа када је налепљено и тиме се
сматра да је достављање извршено, а доцније
оштећење, уништење или уклањање овог ре-
шења не утиче на ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не по-
ступи по датом налогу, комунални инспектор
ће одредити постављање уређаја којим се
спречава одвожење возила, односно одре-

диће да се возила, ствари и други предмети
уклоне о трошку корисника, односно соп-
ственика, на место које је за то одређено. 

Трошак из става 4. овог члана се ут-
врђује актом надлежног органа општине и
може да обухвата трошкове поступка, одно-
шења возила, ствари и другог предмета, ле-
жарине и друге доспеле трошкове. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2.
овог члана не одлаже његово извршење. 

Члан 13.
Ако комунални инспектор приликом

вршења надзора утврди да пропис није при-
мењен или да је неправилно примењен, у
року који не може бити дужи од 15 дана од
дана извршеног надзора донеће решење о от-
клањању утврђене неправилности и одре-
диће рок за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Општинском већу у
року од 15 дана од дана достављања решења,
сем ако је законом друкчије предвиђено. 

О жалби Општинско веће одлучује у
року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења кому-
налног инспектора. 

Решење Општинског већа је коначно
у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор. 

Члан 14.
Комунални инспектор у обављању по-

слова сарађује са Министарством унутраш-
њих послова и инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом. 

Сарадња из става 1. овог члана обу-
хвата нарочито: међусобно обавештавање,
размену информација, пружање непосредне
помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање послова
комуналне инспекције.

Када  комунални  инспектор  у  по-
ступку  вршења  службених  послова,  утврди
повреду прописа чију примену контролише
други орган односно инспекција, дужан је да
о томе обавести надлежни орган или инспек-
цију.
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Члан 15.
Комунални инспектор обавештава ру-

ководиоца организационе јединице и руково-
диоца органа управе о појавама битнијег
нарушавања самосталности и незаконитог
утицаја на његов рад.

Комунални инспектор је посебно од-
говоран:

1. ако не предложи или не по-
крене поступак пред надлежним органом
због утврђене незаконитости, односно непра-
вилности;

2. ако прекорачи границе овлаш-
ћења.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Новчаном казном у износу од

30.000,00 до 100.000,00 динара, казниће се за
прекршај правно лице односно предузеће
ако:

1. онемогући или омета комунал-
ног инспектора у вршењу послова надзора,

2. не  достави  тражене  податке
у  року  одређеном  решењем  комуналног ин-
спектора,

3. не поступи по решењу кому-
налног инспектора,

4. на други начин омета вршење
надзора. 

За прекршај из става 1. овог члана каз-
ниће се одговорно лице у правном  лицу у из-
носу од 10.000,00 до 25.000,00 динара.

Члан 17.
Новчаном  казном  од 20.000,00 до

50.000,00 динара  казниће  се  предузетник,
односно власник радње која нема својство
правног лица ако учини неки  од прекршаја
из члана 16. став 1. ове Одлуке. 

Члан 18.
Новчаном казном од 10.000,00 до

20.000,00 динара казниће се грађанин ако
учини неки од прекршаја из члана 16. став 1.
ове Одлуке. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  пре-

стаје  да  важи  Одлука  о  комуналној ин-
спекцији (''Сл. гласник општине Велико
Градиште'',  бр. 23/92). 

Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)

дана од дана  објављивања у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

Број: 355-106/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана
40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико
Градиште (''Општински службени гласник'',
бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОД-
ЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТА-

ТУТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И

ГОЛУБАЦ
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Члан 1.

Даје се сагласност на Одлуку о измени
и допуни Статута Центра за социјални рад
општина Велико Градиште и Голубац број
339/12 од 28.12.2012. године коју је донео
Управни одбор Центра за социјални рад оп-
штина Велико Градиште и Голубац.

Члан 2.

Решење објавити у ''Службеном глас-
нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 11.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је  утврђено  да Скупштина оп-
штине именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте у складу са законом.

Управни одбор Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац на
седници одржаној дана 24.02.2015. године је
донео је Одлуку о измени и допуни Статута
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац број 339/12 од
28.12.2012. године.

Број: 551-5/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012) и члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште (''Општински службени глас-
ник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној 20.03.2015.
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДО-
ПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И КИ-

ОСКА НА ПОДРУЧЈУ 
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ЗА ПЕРИОД ОД

2014. ДО 2019. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Даје се сагласност на Допуну Про-
грама постављања привремених објеката и
киоска на подручју Великог Градишта за пе-
риод од 2014. до 2019. године, коју је донео
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште дана 10.03.2015.
године. 

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Службеном глас-
нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор ЈП Дирекција за из-
градњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној 10.03.2015. године донео је
Допуну Програма постављања привремених
објеката и киоска на подручју Великог Гра-
дишта за период од 2014. до 2019. године.
Овом Допуном Програма предвиђено је 13
нових локација – места са условима за по-
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стављање привремених објеката, њихова
врста, тип и намена на јавним површинама у
Великом Градишту уз 22 које су већ дефини-
сане Програмом. 

Како је Законом о јавним предузећима
прописано да Скупштина даје сагласности на
Програме јавних предузећа, то је донето Ре-
шење као у диспозитиву.

Наш број:    462/2015
Датум:         10.03.2015.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (Сл. Гласник РС. Број
121/2012) и члана 7. става 5 Одлуке о постав-
љању мањих монтажних објеката привреме-
ног карактера на јавним површинама (Сл.
Гласник општине Велико Градиште бр.
4/2008) Надзорни одбор Ј.П. Дирекције за из-
градњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној дана 10.03.2015.  године,
донео је:

ДОПУНА ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ

ОБЈЕКАТА И КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ЗА ПЕРИОД ОД

2014. до 2019. ГОДИНЕ.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овим Програмом утврђују се локације
и услови за постављање привремених
објеката, њихова врста, тип и намена на јав-
ним површинама у насељу Великом Гра-
дишту. 

Допуном програма је предвиђено 13
нових локација уз 22 већ дефинисане Про-
грамом постављања привремених објеката и
киоска на подручју Великог Градишта за пе-
риод од 2014. до 2019.године од 10.02.2014.
године. Нове локације су обележене редним
бројевима који се надовезују на већ пред-
ходно дефинисане локације и почињу од
броја 23.  

II ЛОКАЦИЈЕ И НАМЕНА ОБЈЕКАТА

Локација 23 – к.п. број 546 на Град-
ском кеју у непосредној близини дечијег иг-
ралишта. 

Број објеката: 1 . Површина локације
је 8м2  Намена објекта је за услужно- забавне
садржаје, постављање мобилијара  за дечију
игру. 

Локација 24 – к.п. број 553 у Градском
парку уз бочну стазу у непосредној близини
зграде старе библиотеке. Број објеката: 2 .
Површина локације до 50м2.  Намена објекта
је трговинско, услужне или забавне делат-
ност. Локација подесна за постављање летње
баште кафића, апарата за кокице, витрина за
сладолед, мобилијара за дечију игру. 
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Број: 350-7/2015-01-1

СКУППШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.



Локација 25 – к.п. број 553 у Градском
парку на главној стази. Број објеката: 3 . По-
вршина сваког објекта је до 3м2 . Намена
објеката је трговинске и услужне делатности
( Постављање апарата за кокице, витрине за
сладолед , мини тезги за продају сувенира
или производа старих заната). 

Локација 26 – к.п. број 783 на Житном
Тргу наспрам зграде СДК, уз дрворед дудова.
Број објеката: 1. Површина објекта до 3м2.
Намена локације за трговинске и услужно-
забавне делатности. Подесно за постављање
мобилијара за дечију игру, апарата за кокице
или других сличних садржаја.

Локација 27 – к.п. број 475 у улици
Кнеза Лазара, испред Банке Интезе и
Државне апотеке.  Број објеката 1 . По-
вршина локације до 8м2 . Намена објекта је
за трговинско, услужне и забавне садржаје
(Постављање апарата за кокице, витрине за
сладолед , мобилијара за дечију игру). 

Локација 28 – к.п. број 463 испред Ко-
мерцијалне банке у улици Војводе Мишића.
Број објеката: 1.  Површина локације до 8м2.
Намена објекта је за услужно- забавне садр-
жаје, постављање мобилијара  за дечију игру. 

Локација 29 – к.п. број 819 на рас-
крсници улица Пере Металца, Жике Попо-
вића и Војводе Мишића. Број објеката: 1 .
Површина објекта до 8м2. Намена објекта је
услужно - забавне делатности.  Локација по-
десна за постављање мобилијара за дечију
игру.

Локација 30 – к.п. број 393 између
Дома здравља и Лукоил бензинске пумпе.
Број објеката: 4. Површина локације је до
100м2.  1. Објекат предвиђен уз пешачку
стазу која повезује ул. Властимира Павло-
вића Царевца са ул. Војводе Путника. На-
мена објекта за услужно-забавне или
рекреативне садржаје. Подесно за постав-
љање мобилијара за дечију игру и клупа.
Предвиђена површина објекта је до 50м2.

Друга три објекта предвиђена су од по-
стојећих привремених објеката на локацији
број 4 према Лукоил пумпи на површини до
50м2. Намена објеката за трговинско-
услужне делатности уз могућност постав-
љање одговарајући киоска. 

Локација 31 – к.п. број 2220  у улици
Албанске споменице испред к.п. бр. 1692.
Број објеката: 4. Површина локације до 80м2.
Намена објеката услужно-занатлијске делат-
ности. Локација подесна за постављање
тезги за продају занатлијски предмета, суве-
нира, цвећа и воћа уз могућност постављања
киоска.

Локација 32 – к.п. број 1727/1 на Тргу
ослобођења (Орашчар) код дечијег игра-
лишта. Број објеката: 1. Површина локације
је до 50м2. Намена објеката за спортско- рек-
реативне и забавне садржаје.  Локација по-
десна за постављање мобилијара за дечију
игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 33 – к.п. број 1895/1 на рас-
крсници улица Бошка Вребалова и Вељка
Влаховића. Број објеката: 1. Површина лока-
ције је до 60м2. Намена објеката за спортско-
рекреативне и забавне садржаје.  Локација
подесна за постављање мобилијара за дечију
игру, трамболина и других сличних садржаја.

Локација 34 – к.п. број 1895/1 у улици
Вељка Влаховића испред спортске хале. Број
објеката: 1. површина објекта је до 6м2. На-
мена објекта за трговинско- услужне делат-
ности. Подесно за постављање апарата за
кокице, витрина за сладоледе и тезге за про-
дају брзе хране.

Локација 35 - к.п. број 1566/5 у улици
Воје Богдановића испред стамбене зграде.
Број објеката: 1. Површина је до 10м2. На-
мена објекта услужно- забавне делатности.
Подесно за постављање мобилијара за дечију
игру.
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Локација 8 –  Овом Допуном про-
грама локација број 8 из важећег Програма
се проширује са још једним објектом по-
вршине до 50м2. Објекат је предвиђен на
к.п. број 554 на полигону малих спортова (те-
раса испред постојећег привременог
објекта). Намена објеката је за трговинско,
услужне или забавне садржаје. Подесно за
постављање мобилијара за дечију игру, вит-
рине за сладолед, апарата за кокице.

Типологија привремених објеката у за-
висности од локације

1. Сви објекти који су дефини-
сани као привремени су тип објекта за малу
привреду према идејном решењу Урбани-
стичке службе.

2. За објекте који су већ постав-
љени на предвиђеним локацијама важе
услови по којима су и постављени на датим
локацијама.

3. За објекте који су дефинисани
као киоск и који су постављени по идејном
решењу Урбанистичке службе или типском
решењу произвођача објекта – киоска важе
услови који су издати приликом постављања
објекта. 

4. За локације на којима је пред-
виђено постављање киоска услове ће издати
Урбанистичка служба.

5. Закупац је у обавези да сам
обезбеди прикључак на електродистрибу-
тивну мрежу или водоводну мрежу, уколико
су му они неопходни за обављање делатно-
сти.

6.

III УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕ-
МЕНИХ ОБЈЕКАТА И КИОСКА

Време давања локације на привремено
коришћење

Рок давања земљишта на привремено

коришћење је четири година ( до 2019. го-
дине) са могућношћу продужења рока. Лице
коме је дата локација у закуп на одређено
време, а на привремнено коришћење , дужно
је да при закључењу уговора о закупу или
продужења постојеће, достави главни
пројекат за изградњу привременог објекта и
пројекат рушења уклањања тог објекта, са
предрачуном трошкова рушења -уклањања.
Ово се односи на локације на којима је доз-
вољено постављање киоска. 

Закупац је у обавези да при за-
кључењу уговора депонује меницу код ов-
лашћеног надлежног органа, односно
организације. 

Ако власник у року утврђеном угово-
ром не уклони објекат, рушење и одношење
грађевинског материјала извршиће општина
на рачун закупца уз активирање менице. Ме-
ница се враћа власнику ако сам уклони
објекат.

Начин давања локације

Програм постављања привремених
објеката и киоска на територији Великог Гра-
дишта биће раелизован у свему према за-
кључку Општинског већа, а путем јавно
објављеног огласа.

Јавни оглас за реализацију постав-
љања привремених објеката и киоска на под-
ручју Великог Градишта за период од 2014.
до 2019. године, спроводи се по фазама, уз
претходно дефинисање услова за поједине
локације и сагласност Одељења за урбани-
зам, комунално стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине
Велико Градиште.

За закључење уговора о закупу зем-
љишта датог на привремено коришћење или
продужење постојећег   је лице коме је лока-
ција дата у закуп дужно да поднесе Урбани-
стичкој служби ситуациони план који садржи
диспозицију, висину, габарит и намену
објекта.  Ова одредба се односи на локације
где је дозвољено постављање киоска, за
остале локације закупац је у обавези да до-
стави идејно решење или скицу за своју  за-
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купљену локацију/објекат на основу које ће
добити одобрење за постављање истог. 

Власници постојећих објеката који
нису измирили своје обавезе из ранијих го-
дина неће моћи да продуже своје уговоре, а
њихове локације биће дате на лицитацију.

Закључење уговора поверава се Ј.П.
Дирекцији за изградњу општине Велико Гра-
диште уз предходно прибављање Решења о
продужетку важења локације.

Начин одређивања цене

За локације из допуне програма по-
четне цене закупа одредиће Надзорни одбор
Ј.П. „Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште“ по врсти намене објекта и по зо-
нама.

IV СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Овај програм доставља се на спрово-
ђење Одељењу за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско- правне послове
општине Велико Градиште.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Председник
Надзорног одбора

Љубиша Стевановић,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) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-

диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2014– 31.12.2014.
ГОДИНЕ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
са финансијским извештајем Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период
од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године,
који је усвојио Управни одбор Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште на сед-
ници одржаној  18.02.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је  утврђено  да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је
оснивач. 

Управни одбор Јавне установе Спорт-
ски центар Велико Градиште на седници одр-
жаној  дана 18.02.2015. године је усвојио
Извештај о раду са финансијским извеш-
тајем Јавне установе Спортски центар Ве-
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лико Градиште за период од 01.01.2014. го-
дине до 31.12.2014. године, па је Скупштина
општине дала на исти сагласност.

Број: 66-4/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,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 ("Службени глас-
ник РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута оп-
штине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-
ВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
и Финансијски извештај Јавне установе Кул-
турни центар Велико Градиште за 2014. го-
дину, који је усвојио Управни одбор Јавне
установе Културни центар Велико Градиште
на седници одржаној  23.02.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је утврђено да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада и из-
вештај о раду јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Управни одбор Јавне установе Кул-
турни центар Велико Градиште на седници
одржаној дана 23.02.2015. године је усвојио
Извештај о раду и Финансијски извештај
Јавне установе Културни центар Велико Гра-
диште за 2014. годину, па је Скупштина оп-
штине дала на исти сагласност.

Број: 022-6/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,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 ("Службени глас-
ник РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута оп-
штине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
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диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-
ВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
У ПЕРИОДУ 01.01.2014 – 31.12.2014. ГО-

ДИНЕ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
и финансијски извештај Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште за период
од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године,
који је усвојио Управни одбор Народне биб-
лиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште на
седници одржаној 26.02.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је  утврђено  да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је
оснивач. 

Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 26.02.2015. године је усвојио
Извештај о раду и финансијски извештај На-
родне библиотеке „Вук Караџић“ Велико

Градиште за период од 01.01.2014. године до
31.12.2014. године, па је Скупштина оп-
штине на исти дала сагласност.

Број: 630-2/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,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
гласнику РС", бр. 72/2009) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (''Општин-
ски службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-

ВЕШТАЈ О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. – 31.12.2014.
ГОДИНЕ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
са финансијским извештајем Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период
од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године,
који је усвојио Управни одбор Јавне установе
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„Народни музеј Велико Градиште“ на сед-
ници одржаној 10.02.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је утврђено да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је
оснивач. 

Управни одбор јавне установе „На-
родни музеј Велико Градиште“ на седници
одржаној дана 10.02.2015. године је усвојио
Извештај о раду са финансијским извеш-
тајем Јавне установе „Народни музеј Велико
Градиште“ за период од 01.01.2014. године
до 31.12.2014. године, па је Скупштина оп-
штине на исти дала сагласност.

Број: 631-4/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,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
гласнику РС", бр. 72/2009) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (''Општин-
ски службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-

ВЕШТАЈ О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОП-

ШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗАПЕРИОД 01.01.2014. – 31.12.2014. ГО-

ДИНЕ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
са финансијским извештајем Туристичке ор-
ганизације општине Велико Градиште“ за пе-
риод 01.01.2014. – 31.12.2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Туристичке органи-
зације општине Велико Градиште на седници
одржаној 30.01.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је  утврђено  да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је
оснивач. 
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Управни одбор Туристичке организа-
ције општине Велико Градиште на седници
одржаној дана 30.01.2015. године је усвојио
Извештај о раду са финансијским извеш-
тајем Туристичке организације општине Ве-
лико Градиште за период 01.01.2014. –
31.12.2014. године, па је Скупштина оп-
штине на исти дала сагласност.

Број: 022-7/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама ("Службеном гласнику РС", бр.
42/91 и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-
12)., члана 50. Закона о јавним предузећима
(''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (''Оп-
штински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И
ГОЛУБАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о раду
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац за 2014. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра за социјални
рад на седници одржаној 24.02.2015. године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је утврђено да Скупштина оп-
штине даје сагласност на програм рада јав-
них предузећа и других служби чији је
оснивач. 

Управни одбор Центра за социјални
рад на седници одржаној дана 24.02.2015. го-
дине је усвојио Извештај о раду Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац за 2014. годину, па је Скупштина оп-
штине на исти дала сагласност.

Број: 551-6/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. ст. 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Оп-
штински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-
ВЕШТАЈ ДОМА ЗДРАВЉА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ О УТРОШЕНИМ СРЕД-

СТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај Дома
здравља Велико Градиште о утрошеним
средствима из буџета општине Велико Гра-
диште за 2014. годину, који је усвојио
Управни одбор Дома здравља Велико Гра-
диште на седници одржаној  27.02.2015. го-
дине. 

Члан 2.

Решење објавити у ''Службеном глас-
нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану  40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (''Служ-
бени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је  утврђено  да Скупштина оп-
штине разматра извештај о раду и даје са-
гласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач. 

Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана
27.02.2015. године је усвојио Извештај Дома
здравља Велико Градиште о утрошеним
средствима из буџета општине Велико Гра-
диште за 2014. годину.

На основу наведеног донето је ре-
шења као у диспозитиву.

Број: 511-3/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 53. Закона о право-
бранилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014)
и члана 19. Одлуке о општинском правобра-
нилаштву општине Велико Градиште ( „Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/2014 ), на предлог Општинског већа оп-
штине Велико Градиште, Скупштина оп-
шине Велико Градиште на 33. седници
одржаној дана 20.03.2015. године донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПОЛОЖАЈА ОП-

ШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРА-
НИОЦУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ И ПОСТАВЉАЊУ 
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ АНЕЛИ из Великог

Градишта, престаје положај Општинског јав-
ног правобраниоца.

Члан 2.
ЈОВАНОВИЋ АНЕЛА, дипломирани

правник са положеним правосудним испитом
из Великог Градишта, поставља се за Оп-
штинског правобраниоца општине Велико
Градиште.

Члан 3.
Мандат Општинског правобраниоца

траје 5 година.
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Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доно-

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 53. Закона о правобрани-
лаштву („Сл. гласник РС“, бр. 55/2014) про-
писано је правобранилачку функцију у
правобранилаштву аутономне покрајине и
правобранилаштву јединице локалне само-
управе обавља једно или више лица која се
бирају у складу са одлуком о образовању
правобранилаштва. Одредбе овог закона које
се односе на Државно правобранилаштво
сходно се примењују и на правобранилаштво
аутономне покрајине и правобранилаштво
јединице локалне самоуправе.

Чланом 12. Одлуке о општинском пра-
вобранилаштву општине Велико Градиште (
„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/2014 ) прописано је да за Општинског пра-
вобраниоца и заменика Општинског право-
браниоца може бити постављено лице које је
држављанин РС, који испуњава опште
услове за рад у државним органима, који је
завршио правни факултет, положио право-
судни испит, достојан је правобранилачке
функције и има радно искуство у правној
струци после положеног правосудног  испита
и то: 

1. Десет  година за Општинског
правобраниоца,

2. Осам  година за заменика Оп-
штинског правобраниоца.

Чланом 19. Одлуке о општинском пра-
вобранилаштву општине Велико Градиште (
„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/2014 ) прописано је да ступањем на снагу
ове одлуке Општинско јавно правобрани-
лаштво наставља са радом као Општинско
правобранилаштво. Скупштина општине Ве-
лико Градиште поставља Општинског право-
браниоца и заменика Општинског
правобраниоца у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке. Јавни правобрани-
лац општине Велико Градиште наставља са

радом до постављења за Општинског право-
браниоца општине Велико Градиште у
складу са овом одлуком. Постављањем Оп-
штинског правобраниоца, у складу са овом
одлуком, престаје положај Општинском јав-
ном правобраниоцу.

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на седници одржаној дана 03.07.1997.
године, именовала је Анелу Јовановић, дип-
ломираног правника, Решењем бр. 021-4/97-
01, за Општинског јавног правобраниоца
општине Велико Градиште. Како је чланом
19. ст. 4. Одлуке о општинском правобрани-
лаштву општине Велико Градиште ( „Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
11/2014 ) прописано да постављањем Оп-
штинског правобраниоца, у складу са овом
одлуком, престаје положај Општинском јав-
ном правобраниоцу, Јовановић Анели из Ве-
ликог Градишта престаје положај
Општинског јавног правобраниоца.

Анела Јовановић у потпуности испу-
њава услове из члана 12. Одлуке о општин-
ском правобранилаштву општине Велико
Градиште, па је Скупштина општине донела
решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.

Број: 7-4/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 39 став. 2. Закона
о култури (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009),
члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине
велико Градиште“ бр. 9/2008) и члана 31.
став. 2. Статута Културног центра општине
Велико Градиште бр. 47/12 од 26.07.2012. го-
дине и бр.6-2013 од 21.02.2013. године, на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора Јавне
установе „Културни центар Велико Гра-

диште“ из Великог Градишта

Члан 1.

РАЗРЕШАВА СЕ дужности дирек-
тора Јавне установе „Културни центар Ве-
лико Градиште“ из Великог Градишта
MILONA CARMICHAEL, дипломирани ин-
жењер пољопривреде из Великог Градишта
услед подношења оставке. 

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.

Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.

Одредбом члана 40. Статута општине

Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“ бр. 9/2008) пропи-
сано је да оснивач, Скупштина општине
Велико Градиште, има право да именује и
разрешава директоре, управне и надзорне од-
боре јавних предузећа, организација и
служби чији је оснивач.

Чланом 39. став. 2. тачка 1. Закона о
култури (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) про-
писано је да ће оснивач установе разрешити
директора пре истека мандата на лични за-
хтев.

Чланом 31. став. 2. тачка 1. Статута
Културног центра општине Велико Градиште
бр. 47/12 од 26.07.2012. године и бр.6-2013
од 21.02.2013. године прописано је да ће
Скупштина разрешити директора пре истека
мандата на лични захтев.

Дана 11.03.2015. године Milona
Carmichael поднела је оставку на функцију
директора Јавне установе „Културни центар“
Велико Градиште из личних разлога.

На основу наведеног одлучено је као
у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.

Број: 020-47/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и
члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Ве-
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лико Градиште („Службени гласник општине
велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Гра-
диште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Јавне установе Културни центар Ве-
лико Градиште из Великог Градишта

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИНКА ТОДО-

РОВИЋ, дипломирани економиста из Ка-
мијева, општина Велико Градиште, за
вршиоца дужности директора Јавне установе
Културни центар Велико Градиште из Вели-
ког Градишта.

Мандат вршиоца дужности траје до
именовања директора Јавне установе Кул-
турни центар Велико Градиште из Великог
Градишта, а најдуже једну годину.

Члан 2.
Ово решње ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 37. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС“ бр. 72/2009) прописано је
да оснивач може именовати вршиоца дужно-
сти директора установе, без претходно спро-
веденог јавног конкурса, у случају када
директору престане дужност пре истека ман-
дата, односно када јавни конкурс за дирек-
тора није успео. 

Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Ре-
публике Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних

предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.

Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“ бр. 9/2008) пропи-
сано је да оснивач, Скупштина општине
Велико Градиште, има право да именује и
разрешава директоре, управне и надзорне од-
боре јавних предузећа, организација и
служби чији је оснивач.

Статутом Културног центра општине
Велико Градиште бр. 47/12 од 26.07.2012. го-
дине и бр.6-2013 од 21.02.2013. године про-
писани су услови за именовање директора.

Љубинка Тодоровић, дипломирани
економиста из Камијева, општина Велико
Градиште у потпуности испуњава услове
прописане за директора Културног центра
Велико Градиште, те је донето решење као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.

Број: 020-48/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 22. Закона о јавној
својини ("Службени гласник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 4. а у
вези члана 3. Одлуке о прибављању и распо-
лагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште (''Службени гласник оп-
штине Велико Градиште'', број 7/2014) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),  
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Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ДА-
ВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА ЈУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРА-

ДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност за давање у закуп

непокретности у јавној својини, носиоцу
права коришћења Јавној установи „Спортски
центар Велико Гарадиште“ из Великог Гра-
дишта, и то: 

- кат. парц. бр. 554 „Сарајевска“ КО
Велико Градиште, непокривени спортки
објекат у површини од 25,72 ара;

- кат.парц. бр. 1895/1 „Бошка Вреба-
лова“ КО Велико Градиште, непокривени
спорски објекат у површини од 45,40 ара;

- кат. паарц. бр. 1895/1 „Бошка Вреба-
лова“ бр. 3, КО Велико Градиште, зграде у
површини од 14,64 ара;

- кат.парц.бр. 1895/3 „Бошка Вреба-
лова“ КО Велико Градиште, непокривени
спортски објекат у површини од 0,27 ара;

- кат.парц.бр. 1971/1 “Бошка Вреба-
лова“ КО Велоко Градоште, непокривени
спортски објекат у површини од 2.50,19 ха;

- кат.парц. бр. 1971/1 „Бошка Вреба-
лова“ бр. 3, КО Велико Градиште, зграде у
површини од 0,73 ара;

- кат.парц. бр. 1971/2 „Бошка Вреба-
лова“ КО Велико Градоште, непокривени
спортски објекат у површини од 0,10 ари;

- кат. парц.бр. 1697/1 „Трг Младена
Милоарадовића“, КО Велико Градиште, са
објектом на истој;

- кат.пара. бр. 1970/1 „Вељка Влахо-
вића“, градске зелене површине, укупне по-
вршине 21,29 ари, КО Велико Градиште, све
у Великом Градишту. 

Члан 2.
Непокретности ближе одређене у

члану 1. овог решења могу се давати у закуп
на временски период до 5 (пет) година.

Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у ''Службеном глас-
нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 22. Закона о јавној
својини ("Службени гласник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014) прописано је да
носиоци права коришћења на стварима у јав-
ној својини јединице локалне самоуправе
могу ствари издавати у закуп уз претходно
прибављену сагласност надлежног органа
јединице локалне самоуправе.

Одредбом става 1. члана 3. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јав-
ној својини општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Гра-
диште'', број 7/2014) прописано је да право
коришћења ствари у јавној својини општине
Велико Градиште обухвата право држања
ствари, коришћења исте у складу са приро-
дом и наменом ствари, давања у закуп и
управљања истом, а одредбом тачке 3. става
2. истог члана прописано је да носилац права
коришћења ствари у јавној својини општине
Велико Градиште могу бити установе чији је
оснивач општина Велико Градиште.

Како је Одлуком бр. 464-12/2015-01-1
од  02.02.2015. године Скупштине општине
Велико Градиште пренето Јавној установи
Спортски центар Велико Градиште право ко-
ришћења на непокретности ближе одређе-
ним у члану 1. диспозитива овог решења, то
је на основу свега наведеног, а у складу са од-
редбом члана 4. Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини општине
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Велико Градиште, Скупштина донела ре-
шење као у диспозитиву.

Број: 464-40/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 16. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и органи-
зацији цивилне заштите на територији
oпштине Велико Градиште („Службени глас-
ник Општине Велико Градиште“, бр. 3/2011),
а у складу са чланом 18. став 1 тачка 20. Ста-
тута Општине Велико Градиште („Службени
гласник Општине Велико Градиште“, бр.
9/2008)

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 33. седници одржаној 20.03.2015.
године, донела је                

Решење
о разрешењу и постављењу  чланова  Оп-
штинског штаба за  ванредне ситуације

Члан 1.
Разрешавају се дужности чланови Оп-

штинског штаба за ванредне ситуације и то:
1. Бобан Јовановић из Љубиња, 
2. Мирослав Стојковић из Вели-

ког Градишта.

Члан 2.
Постављају се за чланове Општинског

штаба за ванредне ситуације и то:
1. Сандра Милошевић из  Пожа-

ревца,
2. Весна Милановић из Пожа-

ревца.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доно-

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

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Скупштине општине Ве-
лико Градиште формиран је Општински
штаб за ванредне ситуације (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 3/2011).

Овлашћени предлагач у циљу конти-
нуираног рада Општинског штаба за ван-
редне ситуације, предлаже разрешење
Бобана Јовановића из Љубиња, због постав-
љења Сандре Милошевић из  Пожаревца за
в.д. директора ЈП Дирекције за изградњу оп-
штине Велико Градиште, по функцији, као и
разрешење Мирослава Стојковића из Вели-
ког Градишта, због постављења Весне Мила-
новић из  Пожаревца за начелника Одељења
за општу управу и јавне службе, по функ-
цији. Како је чланом 16. став 1. тачка 2. Од-
луке о ванредним ситуацијама и
организацији цивилне заштите на територији
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште„ бр. 3/2011)
прописано да Скупштина општине поставља
и разрешава, припаднике Општинског штаба
за ванредне ситуације, то је донето решења
као у диспозитиву.

Број: 82-2/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“, бр. 9/2008) и члана
209. Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и
„Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010),

Скупштина општине Велико Гра-
диште  на 33. седници одржаној 20.03.2015.
године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЉАЊУ ГРЕШКЕ У

РЕШЕЊУ

1. У правоснажном и извршном Ре-
шењу о укидању својства јавног пута бр. 344-
20/2010-01 од 30.06.2010. године Скупштине
општине Велико Градиште, у тачки 1. диспо-
зитива бришу се речи, у као РС корисник оп-
штина Велико Градиште, а додају се после
речи, К.о. Велико Градиште уписана, речи:

„као јавна својина општине Велико
Градиште“. 

2. Остали делови Решења остају не-
измењени.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о укидању својства јавног
пута бр. 344-20/2010-01 од 30.06.2010. го-
дине Скупштине општине Велико Градиште,
у тачки 1. диспозитива, укида се део улице у
насељеном месту Велико Градиште, која је
чинила део досадшњег јавног пута, означена
као кат. парц. бр. 2226 „11. Октобра“ зем-
љиште под зградом-објектом од 1.25,84 hа и
земљиште под делом зграде у површини 4,00
m² у укупној површини од 35,00 m² цела вел.
1.25,88 hа из Листа непокретности бр. 2183
К.о. Велико Градиште уписана као РС корис-
ник општина Велико Градише и истим се ут-
врђује да део наведене парцеле на назначеној
површини нема својство јавног пута-улице.
Надаље, у тачки 2. диспозитива напред цити-
раног решења одређено је да ће део пред-

метне парцеле у површини од 35,00  m² за
убудуће чинити неизграђено грађевинско
земљиште којим управља и располаже оп-
штине Велико Градиште. Такође тачком 3.
диспозитива наведеног решења одређено је
да ће исто послужити као исправа подобна за
упис одговарајућег права у Служби за ката-
стар непокретности Велико Градиште.   

Све до данас надлежни орган није
своје новостечено право уписао у Служби за
катастар непокретности Велико Градиште.
Приликом покушаја уписа у Служби за ката-
стар непокретности Велико Градиште упозо-
рен је од стране службеног лица ове службе
да се званична евиденција која се води код
службе не слаже са подацима из исправе.
Како је у исправи назначено да је на предмет-
ној парцели уписана својина РС а корисник
општина Велико Градиште, а у службеној
евиденцији катастра непокретности уписана
јавна својина општине Велико Градиште, то
је неопходно да се постојеће грешке исправе
сагласно одредби  члана 209. ЗУП-а на који
би се начин исправа усагласила са службе-
ном евиденцијом из катастра непокретности.
Како је упис цитираног решења технички не-
проводив, то је нужно исправити решење и
отклонити наведену техничку грешку. 

На основу Листа непокретности број
2183 К.о. Велико Градиште утврђује се да је
к.п. бр. 2226 површине 1.25,49 ha, градско
грађевинско земљиште, уписана као јавна
својина општине Велико Градиште.

С'обзиром да ова грешка није везана
за саму процедуру, вољу доносиоца акта, већ
је начињена техничка грешка уношењем у
цитирано решење погрешних података, па
надлежни орган пошто је констатовао
грешке, које нису везане за сам акт и про-
цедуру његовог доношења у складу са одред-
бом члана 209. ст. 2. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. Гласник РС“, бр.
30/2010), Скупштина општине Велико Гра-
диште, као стварно и месно надлежни орган,
донела је закључак којим се постојеће
грешке исправљају и стварају се услови за
упис стеченог права.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог За-
кљукчка није допуштена жалба већ се при-
мењују одредбе ЗУС-а.

Број: 464-41/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине 

Браниславка Шуловић,с.р. 

На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008) и члана 52. За-
кона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/10,
24/2011, 121/12, 50/13, 98/13 и 154/14 ), а на
предлог Општинског већа,

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ 

ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности Председника

Комисије за планове општине Велико Гра-
диште Роберт Димитријевић из Великог Гра-
дишта дипл. инж. грађ. са личним лиценцама
бр. 311 518303, 314 G55508, 203 101107, 381
111514, 411 323203 и 410 i96014.

Разрешава се дужности члана Коми-
сије за планове општине Велико Градиште
Марин Крешић из Београда ул. Краљице Ма-

рије бр. 3.  дипл. инжењер архитектуре, са
личним лиценцама бр. 100 008705 и 200
000703. 

Члан 2.
Именује се на дужност Председника

Комисије за планове општине Велико Гра-
диште Марин Крешић из Београда ул. Кра-
љице Марије бр. 3.  дипл. инжењер
архитектуре, са личним лиценцама бр. 100
008705 и 200 000703.

Именује се за члана Комисије за пла-
нове општине Велико Градиште Роберт Ди-
митријевић из Великог Градишта дипл. инж.
грађ. са личним лиценцама бр. 311 518303,
314 G55508, 203 101107, 381 111514, 411
323203 и 410 i96014.

Члан 3.
Задатак чланова Комисије утврђен је

одредбама Закона о планирању и Решењима
о образовању Комисије за планове општине
Велико Градиште. 

Члан 4.
Мандат овако именованог, Председ-

ника и члана Комисије за планове општине
Велико Градиште, трајаће до истека мандата
Комисије образоване решењем Скупштине
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ бр. 10/2013). 

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.         

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења у
предлогу садржан је у одредби члана 52. За-
кона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 50/13, 98/13 и 145/14) према којој је
предвиђено да се ради обављања стручних
послова у поступку израде планова и спро-
вођења планских докумената као и давање
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стручног мишљења по захтеву надлежних
органа управе, скупштина јединице локалне
самоуправе, образује Комисију за планове. 

Скупштина општине Велико Гра-
диште основала је Комисију за планове оп-
штине Велико Градиште, решењем бр.
350-27/2013-01-1 дана 05.08.2013 године.

У даљем периоду Скупштина оп-
штине је изменила своје решење на седници
одржаној 16.09.2013 године а дана 03.10.2013
године и допунила решење о образовању Ко-
мисије недостајућим члановима на предлог
надлежног Министарства. Решење о образо-
вању Комисије, као и решења са изменама и
допунама решења, објављени су у Службе-
ном гласнику општине Велико Градиште“ бр.
10/2013, 11/2013 и 12/2013.    

Чланом 32. Закона о локалној само-
управи и чланом 40. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) предвиђено је
да јединица локалне самоуправе доноси од-
говарајуће планове, јединице локалне само-
управе, као што су просторни план,
генерални урбанистички план, план гене-
ралне регулације, план детаљне регулације и
др.

Председник и чланови Комисије име-
нују се из реда стручњака за област простор-
ног планирања и урбанизма као и других
области који су од значаја за обављање
стручних послова у области планирања, уре-
ђења простора и изградње са одговарајућим
лиценцама у складу са законом.

Начин образовања Комисије предви-
ђен је законом а један број чланова скуп-
штина именује на предлог надлежнних
Министарстава. Последњим изменама За-
кона о планирању и изградњи, уводе се но-
вине, услед чега је предвиђено да  главни
урбаниста у општинама где је именован, по
функцији је Председник Комисије за пла-
нове.

Пошто се  измена Решења врши у
циљу усклађивања са изменана и допунама
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 145/14 ) то је Скупштина до-
нела решење као у диспозитиву.

Средства за рад Комисије обезбеђују
се у буџету јединице локалне самоуправе
чија је радно тело раздео 4, глава 1, позиција
28, функционална класификација 620, про-
грамска активност 1101-0001 конто 423 591.  

Број: 350-8/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 43 По-
словника Скупштине општине Велико Гра-
диште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Ста-
тута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
9/2008),

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА

ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉА-
ВАЊЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРА-

ДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Локал-

ног савета за запошљавање општине Велико
Градиште:

1. Светислав Васиљевић из Ве-
ликог Градишта, члан.
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Члан 2. 
У Локални савет за запошљавање оп-

штине Велико Градиште изабран је: 

1. Јоја Штрбац, дипл. правник из
Великог Градишта за члана.

Члан 3.
Мандат изабраном члану Савета траје

до истека мандата Скупштине која их је изаб-
рала.

Члан 4.

Решење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регули-
сано је питање оснивања радних тела Скуп-
штине 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 пропи-
сано је да Чланове радних тела бира и разре-
шава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може
и пре истека рока на који су изабрани, разре-
шити поједине чланове радног тела и изаб-
рати нове путем појединачног кандидовања,
како због тога што нису уредно долазили на
седнице радног тела, тако и из других оправ-
даних разлога. 

Против овог решења није дозвољена
жалба а може се покренути управни спор
пред Управним судом у Београду о року од
30 дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-49/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник 
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 4. Закона о комунал-
ним делатностима („Сл. гласник РС“, бр
88/2011), члана 129. Статута општине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Ве-
лико Градиште", број 9/08) и члана 18. Од-
луке о условима и начину поверавања
послова одржавања чистоће у општини Ве-
лико Градиште („Сл. гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 12/2008), Скупштина
општине Велико Градиште на 33. седници
одржаној дана 20.03.2015. године донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Налаже се Општинском већу
општине Велико Градиште да се стара о из-
вршењу Уговора о поверавању обављања ко-
муналних делатности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У одговору на одборничко пи-
тање Немање Ристића, Комунално предузеће
„Spider Serbia“ доо Борча навело је да је
форма опомене коју шаљу дужницима изра-
ђена од стране адвоката и да из тог разлога
наплаћују 1.000,00 динара. Како је адвокат
израдио само форму опомене, а не и кон-
кретну опомену, Комунално предузеће „Spi-
der Serbia“ доо Борча нема право да
наплаћује наведени износ, пошто он не спада
у стварне трошкове.

Чланом 2. Анекса уговора бр. 2 о по-
веравању обављања комуналних делатности
прописано је да се извршилац услуге обаве-
зује да:
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- физичким лицима против
којих није покренут судски поступак наплате
омогући намирење заосталих дуговања тако
што ће прихватити плаћање услуге за пре-
тходних 12 месеци уз обрачунату камату, а
старија дуговања отписати.

- физичким лицима против
којих је покренут судски поступак наплате,
омогући да своја дуговања намире тако што
ће прихватити уплату за претходних 12 ме-
сеци коришћења услуге уз обрачунату камату
као и припадајуће трошкове поступка, а пре-
тходна дуговања отписати.

- физичким лицима, против
којих је судски поступак правноснажно окон-
чан и започет поступак извршења, омогући
намирење дуговања за последње две године
коришћења услуга и припадајуће трошкове
поступка.

- Комунално предузеће „Spider
Serbia“ доо Борча, дужно је да наплате потра-
живања према физичким лицима наплаћује у
складу са чланом 2. Анекса уговора бр. 2 о
поверавању обављања комуналних делатно-
сти, односно да физичким лицима против
којих није судски поступак правноснажно
окончан и започет поступак извршења нема
право да наплаћује дуговања за последње две
године коришћења услуга и припадајуће
трошкове поступка, већ има право само да
наплаћује дуговања за претходних 12 месеци
коришћења услуге уз обрачунату камату као
и припадајуће трошкове поступка, а пре-
тходна дуговања отписати.

Чланом 18. Одлуке о условима и на-
чину поверавања послова одржавања чи-
стоће у општини Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
12/2008) прописано је да се о обезбеђивању
уговором преузетих права стара Општинско
веће.

Из свега наведеног Скупштина оп-
штине је донела закључак као у диспозитиву.

Број: 06-27/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012) и члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште (''Општински службени глас-
ник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 33. седници одржаној дана
20.03.2015. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗ-

МЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОП-

ШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015.
ГОДИНУ

1.

Даје се сагласност на измену и допуну
Програма рада Јавног предузећа Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште за
2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште на седници одржаној 19.03.2015.
године. 

2.

Ово Решење објавити у ''Службеном
гласнику општине Велико Градиште''.
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О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Ре-
шења садржан је у члану 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'' број
119/2012), који предвиђа да јавно предузеће
за сваку календарску годину доноси го-
дишњи програм пословања и доставља га ос-
нивачу на сагласност. Програм се сматра
донетим тек кад оснивач да сагласност на
исти.

Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (''Службени глас-
ник општине Велико Градиште број 9/2008)
утврђено је да Скупштина општине даје са-
гласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈП Дирекција за из-
градњу општине Велико Градиште је на сед-
ници одржаној дана 19.03.2015. године
усвојио измену и допуну Програма рада Ди-
рекција за изградњу општине Велико Гра-
диште за 2015. годину. 

Број: 023-23/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 98. Пословника
Скупштине општине Велико Градиште, а по
извршеном сравњењу са изворним текстом
утврђено је да се у Решењу о разрешењу и
избору председника и члана Комисије за до-
делу општинских награда и признања доне-
тог на 32. седници одржаној дана 02.02.2015.
године, које је објављено у Службеном глас-
нику општине Велико Градиште бр. 2 од
09.02.2015. Секретар Скупштине општине
Велико Градиште 17.03.2015. године доноси:

ИСПРАВКУ 
Решења о разрешењу и избору председ-

ника и члана Комисије за доделу оп-
штинских награда и признања

Члан 1.
Исправља се Решење о разрешењу и

избору председника и члана Комисије за до-
делу општинских награда и признања донето
на 32. седници одржаној дана 02.02.2015. го-
дине у наслову и тексту решења.

Члан 2.
У наслову Решења речи: „председ-

ника и члана“, замењују се речју: „чланова“.

Члан 3.
У члану 1. решења реч „Председник“,

замењује се речју „члан“.

Члан 4.
У члану 2. решења реч „Председ-

ника“, замењује се речју „члана“.

Члан 5.
У члану 3. решења брише се реч

„председнику“.  

Члан 6.
Исправка решења производи правно

дејство од дана од кога производи правно
дејство решење које се исправља.

Образложење

У Решењу о разрешењу и избору
председника и члана Комисије за доделу оп-
штинских награда и признања донетог на 32.
седници одржаној дана 02.02.2015. године
направљена је техничка грешка. Чланом 42.
Пословника Скупштине општине Велико
Градиште прописано је да Скупштина оп-
штине бира чланове радних тела. Чланом 44.
Пословника прописано је да стално радно
тело на првој седници бира председника и за-
меника председника већином гласова од
укупног броја чланова, уколико законом није
другачије предвиђено. Услед техничке
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грешке Радиша Костић из Чешљеве Баре раз-
решен је дужности Председника Комисије, а
Милан Јовановић из Триброда изабран за
председника Комисије. Како је Пословником
прописано да Скупштина општине бира чла-
нове радних тела, а они између себе бирају
председника исправља се грешка из Решења
у коме су наведена лица разрешена, односно
изабрана за председника Комисије.

Број: 020-52/2015/01-1
Датум: 17.03.2015. године

Секретар Скупштине општине

Милан Митић, с.р.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбед-
ности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-
одлука УС и 55/2014), 
Општинско веће општине Велико Градиште,
на 74. седници одржаној 12.03.2015. године,
доноси

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОС-
НИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Савета за без-

бедност саобраћаја на путевима на подручју
општине Велико Градиште бр. 02-4/2014-01-
4 донетој на 57. седници Општинског већа
општине Велико Градиште дана 01.07.2014.
године, члан 1. ст. 2. тачка 1. мења се и гласи:

„1. Младен Јовановић, дипломирани
економиста из Сиракова, за Председника Са-
вета.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општинско веће општине Велико Гра-
диште на 57. седници Општинског већа оп-
штине Велико Градиште дана 01.07.2014.
године донело је Одлуку о оснивању Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на под-
ручју општине Велико Градиште бр. 02-
4/2014-01-4 у којом су именовани чланови
Савета за безбедност саобраћаја на путевима
на подручју општине Велико Градиште. 

Чланом 8. ст. 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“,
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-од-
лука УС и 55/2014) прописано је да извршни
орган јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе, оп-
штинско веће, односно градско веће, може да
оснује тело за координацију (комисија, савет
и сл.), ради усклађивања послова безбедно-
сти саобраћаја на путевима који су из дело-
круга јединице територијалне аутономије,
односно јединице локалне самоуправе.

Како до данас Савет није одржао ни
једну седницу, нити је предузимао радње из
надлежности, то се предлаже Већу да измени
своју Одлуку, те да на место досадашњег
Председника именује друго лице, које ће
према очекивању доносиоца одлуке у будућ-
ности, као Председник, предузимати мере из
надлежности.

На основу наведеног донета је одлука
као у диспозитиву.

Број: 344-19/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште

Драган Милић,с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Велико Градиште на основу одредбе члана
82. Статута Општине Велико Градиште (
“Службени гласник општине Велико Гра-
диште 9/2008),  члана 11.  и 26. Пословника
Општинског већа општине Велико Градиште
на својој 74. седници, одржаној дана
12.03.2015. године, доноси

О Д Л У К У

усвајању Плана енергетске ефикасности
општине Велико Градиште

Овом одлуком усваја се План енергет-
ске ефикасности општине Велико Градиште.  

O б р а з л о ж е њ е

Локални план енергетске ефикасности
општине Велико Градиште је формиран на
основу расположивих података о потрошњи
енергије и енергената у јавном сектору у
2014. години, а његов временски оквир је че-
тири године (2015-2018).

Основни циљ овог документа је уна-
пређење енергетске ефикасности у по-
трошњи енергије и смањењу трошкова за
набавку енергије и енергената. Као резултат
се очекује и смањење емисије гасова са ефек-
том стаклене баште, као природна последица
унапређења енергетске ефикасности.

Локална самоуправа има овлашћења
којима може значајно допринети остварењу
циљева енергетске политике, као и оства-
рењу уставних права својих грађана која су
повезана са стварањем и коришћењем енер-
гетских услуга.

Број: 312-7/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

Драган Милић,с.р.

На основу Одлуке о оснивању Савета
за безбедност саобраћаја на путевима на под-
ручју општине Велико Градиште број 02-
4/2014-01-4 од 01.07.2014, године, у вези са
чланом 19. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима (''Службени гласник РС'' број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука
УС и 55/2014), а на предлог Савета за безбед-
ност саобраћаја на путевима на подручју оп-
штине Велико Градиште, 

Општинско веће oпштине Велико Гра-
диште на 74. седници одржаној 12.03.2015.
године, доноси

П  Р  О  Г  Р  А  М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕД-
НОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕ-
РИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРА-

ДИШТЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ

I. Увод

Овим Програмом утврђује се кориш-
ћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на тери-
торији општине Велико Градиште за 2015.
годину.

II. Оквир програма

Основна сврха доношења Програма
јесте да предложи скуп неопходних активно-
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сти и одреди неопходне ресурсе којим ће се
обезбедити оптимална мера за повећање без-
бедности.

Унапређење система безбедности са-
обраћаја подразумева следеће мере:

• Постављање саобраћајне ин-
фраструктуре у смислу повећања проточно-
сти појединих саобраћајница и безбедности
учесника у саобраћају као и саобраћајних
чворишта;

• Повећање безбедности учес-
ника у саобраћају у зони школа, зони успо-
реног саобраћаја;

• Повећање нивоа услуга и сте-
пена безбедности саобраћајних површина
према одређеним корисницима – катего-
ријама корисника са акцентом на рањиве ко-
риснике;

• Унапређење саобраћајног вас-
питања и образовања;

• Превентивно – промотивне ак-
тивности из области безбедности саобраћаја.

III. Активности за реализацију програма
у 2015. години

1. Техничко опремање јединице
Саобраћајне полиције;

2. Инфраструктурно решавање
критичних саобраћајних тачака;

3. Техничко опремање Основних
школа;

4. Унапређење саобраћајног вас-
питања деце Основних школа;

5. Промотивно – превентивне ак-
тивности зарад повећања безбедности
школске деце у саобраћају.

IV. Финансирање

Средства за реализацију Програма
обезбеђују се из буџета општине Велико Гра-
диште за 2015. годину на основу наплаћених
новчаних казни за прекршаје предвиђене
чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима и додатних средства из буџета.

Коришћење средстава за реализацију
Програма биће заснована на принципу фи-

нансирања програмских задатака из реалних
извора и у динамици која обезбеђује реали-
зацију расхода по утврђеним приоритетима
до нивоа реализованих прихода.

Уколико се приходи не остварују у
планираном износу, планиране активности
реализоваће се према степену приоритета
које одреди Савет за безбедност саобраћаја
на путевима на подручју општине Велико
Градиште.

V. Реализација

Очекивани приходи од новчаних азни
у 2015-ој години износе 3.000.000,оо динара.

Расходи у 2015-ој години планирани
су на следећи начин:

1. 1.500.000,оо динара Инфра-
структурно решавање критичних саобра-
ћајних тачака, носилац активности
ЈП''Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште''.

2. 1.250.000,оо динара Техничко
опремање јединице Саобраћајне полиције,
набавка возила.

3. 250.000,оо динара Опрема за
јавну безбедност, унапређење саобраћајног
васпитања деце Основних школа, промо-
тивно – превентивне активности зарад по-
већања безбедности школске деце у
саобраћају.

VI. Извештавање

Савет за безбедност саобраћаја на пу-
тевима на подручју општине Велико Гра-
диште доставља Општинском већу годишњи
извештај о реализацији Програма кориш-
ћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину.
Број: 344-20/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕ-
ЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште

Драган Милић,с.р.
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