
На основу члана 32. тачка 1. и члана
41. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник РС, бр.129/07 и 83/2014 – др. закон)
и члана 40. тачка 1. Статута општине Велико
Градиште (Службени гласник општине
Велико Градиште, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште на
својој 9. седници, одржаној дана 28.04.2017.
године, донела је

П О С Л О В Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређује се

конституисање Скупштине, избор и
разрешење извршних органа општине,
организација Скупштине, седнице
Скупштине, поступак доношења одлука и
других аката, рад Скупштине у случају
непосредне ратне опасности, ратног или
ванредног стања, јавност рада и права и
дужности одборника.

Члан 2.
Скупштину представља председник

Скупштине. 

Члан 3.
Печат Скупштине је округлог облика

са грбом Републике Србије и текстом
исписаним на српском језику ћириличним
писмом: ''Република Србија, Општина
Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште''.

Текст печата исписује се у
концентричним круговима око грба
Републике Србије.

Члан 4.
У Скупштини је у службеној

употреби српски језик и ћирилично писмо.

II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање конститутивне седнице

Члан 5.
Конститутивну седницу Скупштине

сазива председник Скупштине претходног
сазива  у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора. 

Ако Председник Скупштине
претходног сазива не сазове конститутивну
седницу у року из става 1. овог члана,
седницу може да сазове најстарији одборник
новог сазива у року од 7 дана од истека рока
из става 1. овог члана.

2. Председавање конститутивном
седницом
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Члан 6.
Конститутивном седницом

Скупштине, до избора председника
Скупштине, председава најстарији одборник
(у даљем тексту: председавајући), а у раду му
помажу по један најмлађи одборник са две
изборне листе које су добиле највећи број
одборничких места и секретар Скупштине
претходног сазива.

Члан 7.
Скупштина се сматра

конституисаном избором председника
Скупштине и постављењем  секретара
Скупштине. 

4. Потврђивање мандата одборника

Члан 8.
Одборници стичу права и дужности

одборника Скупштине даном потврђивања
мандата.

Члан 9.
Скупштина потврђује мандате

одборницима на основу извештаја
Верификационог одбора   (у даљем тексту:
Одбор).

4.1. Верификациони одбор

Члан 10.
На почетку конститутивне седнице

Скупштине председавајући предлаже састав
Одбора. 

Одбор има 3 члана и то по једног
члана са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких мандата у
Скупштини.

Одбор је изабран ако се за њега,
јавним гласањем, изјасни већина присутних
кандидата за одборнике.

У колико Скупштина не изабере
верификациони одбор поновиће се
процедура.

Скупштина прекида ток седнице и
одређује рок за подношење извештаја.

Одбором председава најстарији члан
Одбора.

Одбор престаје са радом кад
Скупштина потврди мандате одборника.

Члан 11.
Одбор на основу извештаја

Општинске изборне комисије о спроведеним
изборима утврђује да ли су подаци из
уверења о избору сваког одборника
истоветни са подацима из извештаја
Општинске изборне комисије и да ли су
уверења издата од надлежног органа и о томе
подноси извештај Скупштини у писаној
форми, који садржи предлог за верификацију
мандата одборника.

Члан 12.
У гласању о потврђивању мандата

одборника могу учествовати кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у
складу са законом и који имају уверење
Општинске изборне комисије о избору за
одборнике.

4.2.  Потврђивање мандата одборника
после конституисања Скупштине

Члан 13.
Када  Скупштина после

конституисања одлучује о потврђивању
мандата нових одборника у гласању о
потврђивању мандата као и у гласању о
дневном реду седнице Скупштине, поред
одборника, могу учествовати и кандидати
којима су мандати додељени у складу са
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законом и који имају уверења Општинске
изборне комисије да су изабрани.

Послове верификационог одбора
после конституисања Скупштине врши
радно тело Скупштине надлежно за
мандатна питања.

Мандат одборника почиње да тече
даном потврђивања мандата и траје четири
године, односно до престанка мандата
одборника тог сазива Скупштине.

4.3.    Заклетва

Члан 14.
Одборници којима је мандат

потврђен, полажу заклетву потписивањем
текста који гласи: ''Заклињем се да ћу се у
раду Скупштине општине Велико Градиште
придржавати Устава, закона и Статута
општине Велико Градиште и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника,
руководећи се интересима грађана општине
Велико Градиште.''.

Одборници који нису присуствовали
конститутивној седници дају заклетву на
првој наредној седници којој присуствују.

5. Избор председника и заменика
председника Скупштине

Члан 15.
Скупштина, на конститутивној

седници, бира председника Скупштине из
реда одборника, на четири године, тајним
гласањем, на предлог најмање трећине
одборника.

Одборник може да учествује у
предлагању само једног кандидата.

5.1. Предлагање кандидата за
Председнка Скупштине 

Члан 16.
Предлог кандидата за председника

Скупштине подноси се председавајућем у
писаном облику, након потврђивања мандата
одборника.

Ради припреме предлога  из става 1.
овог члана, председавајући одређује паузу.

Председавајући доставља
одборницима све поднете предлоге
кандидата за председника Скупштине.

Предлог садржи име и презиме
кандидата, биографију, страначку
припадност, образложење, сагласност
кандидата у писаном облику, као и име и
презиме известиоца предлагача.

У име предлагача, известилац
предлагача има право да образложи предлог.

Предложени кандидат за председника
Скупштине има право да се представи.

О предложеним кандидатима отвара
се расправа.

После расправе председавајући
утврђује листу кандидата за председника
Скупштине по азбучном реду презимена.

5.2. Спровођење гласања

Члан 17.
Гласањем за избор председника

Скупштине руководи председавајући, а
помаже му по један најмлађи одборник са
две изборне листе које су добиле највећи број
одборничких места и секретар Скупштине
претходног сазива.

Кандидат за председника Скупштине
не може да руководи гласањем нити да
помаже у руковођењу.
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Члан 18.
Гласање се врши на гласачким

листићима.
Сви гласачки листићи су исте

величине, облика и боје и оверени  печатом
Скупштине.

Број штампаних гласачких листића
једнак је броју одборника.

Гласачке листиће штампа и оверава
стручна служба Општинске управе.

На гласачком листићу кандидати се
наводе редоследом утврђеним у листи
кандидата. Испред имена сваког кандидата
ставља се редни број.

Гласа се за једног од кандидата
између кандидата чија су имена наведена на
гласачком листићу, заокруживањем редног
броја испред његовог имена.

Када је предложен само један
кандидат за председника Скупштине гласање
се врши заокруживањем „за“ или „против“
предлога.

Неважећим се сматра гласачки листић
који није попуњен, који је тако попуњен да
се не може са сигурношћу утврдити за кога
је одборник гласао, на коме је заокружен
већи број кандидата, као и гласачки листић
из којег се не може са сигурношћу утврдити
да ли је одборник гласао „за“ или „против“
предлога.

5.3. Ток гласања

Члан 19.
Одборник се прозива, уручује му се

гласачки листић, а секретар у списку
одборника заокруживањем редног броја
испред имена одборника означава да је
одборнику уручен гласачки листић.

Члан 20.
За Председника Скупштине изабран

је одборник који је добио већину гласова од
укупног броја одборника.

Ако у првом кругу гласања ниједан од
предложених кандидата не добије потребну
већину, гласање ће се поновити за исте
кандидате на истој седници.

У другом кругу изабран је кандидат
који добије већину гласова од укупног броја
одборника.

Ако ни у другом кругу ниједан од
предложених кандидата не добије потребну
већину гласова, поступак кандидовања и
избора се понавља.

Члан 21.
Председник Скупштине ступа на

дужност по објављивању резултата гласања
и преузима вођење седнице.

5.5. Избор Заменика председника
Скупштине

Члан 22.
Предлагање и избор Заменика

председника Скупштине спроводи се по
истом поступку који је овим Пословником
утврђен за избор Председника Скупштине.

6. Постављење секретара Скупштине

Члан 23.
Скупштина има секретара.
Скупштина, на конститутивној

седници, поставља секретара Скупштине из
реда дипломираних правника, са положеним
стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање три године. 

Секретар Скупштине се поставља на
предлог председника Скупштине, јавним
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гласањем, на четири године и може бити
поново постављен. 

Предлог садржи име и презиме
кандидата, биографију и образложење.

Секретар Скупштине је постављен
ако је добио већину гласова присутних
одборника.

Ако кандидат за секретара
Скупштине не добије потребан број гласова
за постављење, поступак за постављење се
понавља.

До постављења Секретара послове из
његове надлежности обавља Секретар из
претходног сазива Скупштине.

III –ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ
ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

1. Избор

Члан 24.
Скупштина бира извршне органе, по

правилу,  на конститутивној или првој
наредној седници, а најкасније у року од
месец дана од дана конституисања.

Члан 25.
Председника општине, Заменика

председника општине и чланове Општинског
већа, Скупштина бира на време од 4 године,
тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника.

1.1 Предлагање кандидата за
Председника општине

Члан 26.
Председника оштине бира

Скупштина, из реда одборника. 
Кандидата за Председника општине

предлаже Председник Скупштине.

Образложени предлог кандидата за
Председника општине Председник
Скупштине доставља одборницима.

Предложени кандидат за
Председника општине има право да се
представи Скупштини.

1.2. Предлагање кандидата за
Заменика председника општине

Члан 27.
Заменика председника општине бира

Скупштина из реда одборника.
Кандидата за Заменика председника

општине предлаже кандидат за Председника
општине. 

Образложени предлог кандидата за
заменика председника општине,  председник
Скупштине доставља одборницима.

1.3. Предлагање кандидата за чланове
Општинског већа

Члан 28.
Скупштина бира 11 чланова

Општинског већа.
Чланови Општинског већа које бира

Скупштина  не могу истовремено бити и
одборници.

Кандидате за чланове Општинског
већа предлаже кандидат за Председника
општине.

Образложени предлог кандидата за
чланове Општинског већа Председник
Скупштине доставља одборницима.

1.4. Поступак избора извршних
органа општине

Члан 29.
О предложеним кандидатима за

Председника општине, Заменика
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председника општине и чланове Општинског
већа, води се јединствена расправа и о
њиховом избору Скупштина одлучује
истовремено.

Тајно гласање врши се
заокруживањем „за“ или „против“ предлога
у целини, по поступку предвиђеном овим
Пословником за доношење одлука
Скупштине тајним гласањем.

Члан 30.
Председнику општине и Заменику

председника општине избором на те
функције престаје мандат одборника у
Скупштини.

Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички
мандат.

2. Разрешење и оставка

2.1. Разрешење и оставка
Председника општине

Члан 31.
Председник општине може бити

разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.

Председник општине може бити
разрешен на образложени предлог најмање
трећине одборника, на исти начин на који је
изабран. 

О предлогу за разрешење
Председника општине мора се расправљати
и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога Председнику
Скупштине.

Ако Скупштина не разреши
Председника општине, одборници који су
поднели предлог за разрешење не могу
поново предложити разрешење Председника

општине пре истека рока од шест месеци од
одбијања претходног предлога.

Члан 32.
Разрешењем или оставком

Председника општине престаје мандат
Заменика председника општине и
Општинског већа.

2.2 Разрешење и оставка Заменика
председника општине и чланова Општинског
већа

Члан 33.
Заменик председника општине

односно члан Општинског већа  може бити
разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.

Заменик председника општине,
односно члан Општинског већа, може бити
разрешен на предлог Председника општине
или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.

Када предлог за  разрешење Заменика
председника општине или члана
Општинског већа подноси Председник
општине, дужан је да истовремено
Скупштини поднесе предлог за избор новог
Заменика председника општине или члана
Општинског већа, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору.

2.3. Останак на дужности

Члан 34.
Председник општине, Заменик

председника општине или члан Општинског
већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће
послове до избора новог Председника
општине, Заменика председника општине
или члана Општинског већа.
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Престанком мандата Скупштине
престаје мандат извршних ограна општине
Велико Градиште, с тим да они врше текуће
послове из своје надлежности до ступања на
дужност нових извршних органа, односно
председника и чланова привременог органа
ако Скупштини престане мандат због
распуштања Скупштине.

IV – ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

1. Председник Скупштине 

Члан 35.
Скупштина има председника.
Председник Скупштине: организује

рад Скупштине, сазива седнице, предлаже
дневни ред, председава седницама, остварује
сарадњу са Председником општине и
Оптшинским већем, стара се о остваривању
јавности рада Скупштине, потписује акте
које доноси Скупштина и врши друге
послове утврђене законом, Статутом
општине Велико Градиште (у даљем тексту:
Статут) и овим Пословником.

Председник Скупштине се бира на
начин предвиђен одредбама чланова 18 - 25.
овог Пословника.

Члан 36.
Председнику Скупштине престаје

функција пре истека времена на које је
изабран: оставком, разрешењем или
престанком мандата одборника. 

Председник Скупштине оставку може
поднети усмено или у писменом облику.

Писмену оставку подноси до почетка
седнице.

Усмену оставку подноси
саопштавањем оставке на седници
Скупштине.

У случају подношења оставке,
председнику Скупштине престаје функција
даном одржавања седнице на којој је поднео
оставку, односно на првој наредној седници
Скупштине ако је оставку поднео у времену
између две седнице. 

О поднетој оставци не отвара се
претрес, нити се одлучује, већ се престанак
функције председника по овом основу само
констатује. 

Предлог за разрешење председника и
заменика председника Скупштине подноси
се у писменој форми и мора бити
образложен.

Предлог за разрешење подноси
најмање једна трећина одборника.

Председник Скупштине може бити
разрешен  пре истека времена на које је
изабран, на исти начин на који се бира.

Члан 37.
У случају престанка функције

Председника Скупштине пре истека времена
на које је изабран, Скупштина ће на истој, а
најкасније на наредној седници, започети
поступак избора Председника Скупштине, у
складу са одредбама овог Пословника.

До избора Председника Скупштине,
дужност Председника Скупштине, врши
Заменик председника Скупштине.

2. Заменик председника Скупштине 

Члан 38.
Председник Скупштине има заменика

који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.

Члан 39.
Заменик председника Скупштине

може поднети оставку или бити разрешен са
функције по поступку предвиђеном за
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подношење оставке, односно разрешење
председника Скупштине.

3. Секретар Скупштине

Члан 40.
Секретар Скупштине стара се о

обављању стручних и других послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за
њихов рад.

Члан 41.
Скупштина поставља секретара

Скупштине под условима и на начин
предвиђен чланом 23. овог Пословника.

Члан 42.
Скупштина може, на предлог

Председника Скупштине, разрешити
секретара Скупштине и пре истека времена
на које је постављен. 

Секретар Скупштине може поднети
оставку.

Члан 43.
Секретара Скупштине, у случају

његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност, замењује начелник
Општинске управе.

4. Одборничке групе

Члан 44.
Одборници у Скупштини имају право

да образују одборничке групе.
Одборничка група има право да

учествује у раду Скупштине и има права
утврђена овим Пословником.

Одборничка група заузима ставове о
питањима која разматра Скупштина, покреће

иницијативу за разматрање појединих
питања и предлаже доношење аката
Скупштине.

Одборничка група може да има
најмање 4 одборника.

Одборничку групу по правилу чине
одборници који припадају једној политичкој
странци, коалицији странака или групи
грађана.

Одборничку групу могу
удруживањем да образују и одборници који
припадају различитој политичкој странци,
коалицијама странака или групи грађана.

Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.

Стручне и административно-техничке
послове за потребе одборничких група
обављају стручне службе Општинске управе.

4.1. Образовање (конституисање)
одборничких група

Члан 45.
Одборничка група се конституише

тако што се Председнику Скупштине
подноси списак чланова одборничке групе
који је потписао сваки њен члан. На списку
се посебно назначава председник
одборничке групе који представља
одборничку групу. 

Одборничка група може овластити
другог члана да замењује председника
одборничке групе.

4.2. Промена састава одборничке
групе

Члан 46.
Председник одборничке групе, у

писаном облику, обавештава Председника
Скупштине о промени састава одборничке
групе. 
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Приликом приступања нових чланова
одборничкој групи, председник одборничке
групе доставља Председнику Скупштине
њихове потписане изјаве о приступању. 

Иступање из одборничке групе врши
се тако што одборник доставља писану
изјаву  Председнику Скупштине.

Одборничка група има право да
донесе одлуку о искључењу одборника из
одборничке групе већином гласова од
укупног броја одборника. Одлука о
искључењу из одборничке групе доставља се
Председнику Скупштине.

О образовању одборничке групе и о
променама у постојећим, обавештавају се
одборници Скупштине на првој наредној
седници.

5. Радна тела Скупштине

5.1. Стална радна тела

5.1.1. Образовање и састав

Члан 47.
За разматрање појединих питања из

надлежности Скупштине и вршење других
послова у складу са овим Пословником,
оснивају се савети и  комисије,  као стална
радна тела.

Чланови сталних радних тела именују
се из реда одборника и грађана, за мандатни
период за који су изабрани одборници
Скупштине.

Актом о избору чланова  сталног
радног тела,  утврђује се број и састав
чланова радног тела. 

Савети Скупштине општине су: 
Савет за стратешко планирање и1

развој,
Савет за привреду и финансије, 2
Савет за друштвене делатности, 3

Савет за пољопривреду и село, 4
Савет за комуналне послове,5

урбанизам и заштиту животне средине, 

Комисије Скупштине општине су: 
Комисија за избор, именовања и1

административне послове,
Комисија за представке и предлоге, 2
Комисија за мандатна и имунитетска3

питања, 
Комисија за сарадњу са другим4

општинама и градовима, 
Комисија за доделу општинских5

награда и признања.

5.1.2. Предлагање кандидата и избор
чланова сталних радних тела

Члан 48.
Председника и чланове сталних

радних тела Скупштине предлажу
одборничке групе, уз консултацију са
Председником Скупштине. 

Чланове сталних радних тела из реда
грађана, одборничким групама могу
предлагати удружења грађана, месне
заједнице, јавне службе, невладине и друге
организације основане у области за коју се
радно тело образује.

Једно лице може бити члан највише
два стална радна тела.

О предложеној листи за избор
чланова сталног радног тела Скупштина
одлучује у целини, јавним гласањем.

Стално радно тело је изабрано ако је
за њега гласала већина присутних одборника.

Ако стално радно тело не буде
изабрано, цео поступак се понавља.
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5.1.3. Разрешење чланова  сталних
радних тела

Члан 49.
Скупштина може, и пре истека

времена на који су изабрани, разрешити
поједине чланове  сталних радних тела и
изабрати нове путем појединачног
кандидовања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног
радног тела може поднети председник
одборничке групе или група од најмање три
одборника.

Члан сталног радног тела разрешен је
кад за то гласа већина одборника присутних
на седници Скупштине.

5.1.4. Председник и заменик
председника сталног радног тела

Члан 50.
Председник сталног радног тела

организује рад, сазива и председава
седницама сталног радног тела, формулише
закључке и о томе обавештава Председника
и секретара Скупштине.

Заменик председника сталног радног
тела замењује председника сталног радног
тела у случају његове спречености или
одсутности.

5.1.5. Седнице сталних радних тела

Члан 51.
Седницу сталног радног тела сазива и

њоме председава председник сталног радног
тела.

Председник сталног радног тела
дужан је да сазове седницу на захтев најмање
једне трећине чланова сталног радног тела,
као и на захтев председника Скупштине и
Председника општине.

Ако то не учини у захтеваном року,
седницу сталног радног тела може сазвати
заменик председника радног тела или
Председник Скупштине.

Члан 52.
Стално радно тело ради у седници

када је присутна већина чланова, а одлучује
већином гласова присутних, осим када је
овим Пословником другачије одређено.

Обавештење о датуму одржавања и
дневном реду седнице сталног радног тела
доставља се члановима сталног радног тела
најкасније 3 дана пре дана одржавања
седнице, односно седнице Скупштине, а
може се сазвати и у краћем року ако за то
постоје оправдани разлози.

Члан 53.
На седницу сталног радног тела

обавезно се позива представник предлагача
акта који се на седници разматра.

У раду сталног радног тела по позиву
могу учествовати стручни и научни радници
из области која се разматра на седници
сталног радног тела, без права одлучивања.

Седници сталног радног тела може
присуствовати и учествовати у раду без
права учешћа у расправи и одлучивања,
одборник који није члан тог сталног радног
тела, Председник општине и члан
Општинског већа.

Члан 54.
У извршавању послова из свог

делокруга, радно тело може тражити од
других органа податке и информације од
значаја за рад радног тела.

Члан 55.
По завршеној седници стално радно

тело подноси Скупштини извештај који
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садржи мишљење и предлоге сталног радног
тела. 

Стално радно тело одређује
известиоца који на седници Скупштине, по
потреби, образлаже извештај сталног радног
тела.

Члан радног тела може издвојити
своје мишљење.

На захтев члана радног тела, његово
издвојено мишљење изнеће се пред
Скупштину упоредо са извештајем радног
тела, и он има право да га образложи пре
отварања претреса о том питању на седници
Скупштине.

Члан 56.
На седници радног тела води се

записник. 
У записник се уносе следећи подаци:

имена присутних, питања која су разматрана,
мишљења и предлози радног тела, свако
издвојено мишљење као и известилац кога је
одредило радно тело за седницу Скупштине. 

Записник потписује председник
радног тела и лице које је водило записник.

Члан 57.
Стручну обраду аката, других

материјала и организационе и
административне послове за седнице
сталних радних тела врши Општинска
управа.

5.2. Остала радна тела  

Члан 58.
Скупштина може по потреби

образовати и друга стална радна тела,
повремена радна тела, комисије и радне
групе ради разматрања одређених питања,
односно за обављање одређеног задатака из
надлежности Скупштине. 

Скупштина оснива остала радна тела
актом којим се утврђују: назив радног тела и
област за коју се оснива, задаци радног тела,
број и састав чланова радног тела, рок за
извршење задатка, права и дужности
председника и чланова радног тела и друга
питања од значаја за рад радног тела. 

На рад осталих радних тела сходно се
примењују одредбе овог Пословника о раду
сталних радних тела.

V - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање седнице

Члан 59.
Седнице Скупштине одржавају се по

потреби, а најмање једном у три месеца.
Свечана седница Скупштине одржава

се у време Дана Општине, а може се одржати
и другим поводом.

Члан 60.
Председник Скупштине стара се о

припремању седнице уз помоћ секретара
Скупштине.

Члан 61.
Седницу Скупштине сазива

Председник Скупштине по сопственој
иницијативи, на захтев Председника
општине, Општинског већа или најмање
једне трећине одборника Скупштине. 

Када седницу Скупштине сазива на
захтев овлашћеног предлагача из става 1.
овог члана, Председник Скупштине је дужан
да седницу сазове у року од 7  дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана од
дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице скупштине,
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председник скупштине може заказати
седницу у року који није краћи од 24 часа од
пријема захтева. 

Минимални рок за сазивање седнице
скупштине, из ставa 3. овог члана, не односи
се на сазивање седнице скупштине у
условима проглашеног ванредног стања.

Ако Председник Скупштине не
сазове седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може сазвати подносилац захтева, а
председава одборник кога одреди
подносилац захтева. 

Подносилац захтева може поводом
истог питања само једном сазвати седницу.

Председник Скупштине може
одложити седницу коју је сазвао најкасније
24 часа пре одржавања седнице само ако за
то постоји оправдан разлог. О одлагању
седнице одмах са обавештавају одборници.

Председник Скупштине на почетку
седнице може одложити седницу коју је
сазвао, само у случају када не постоји
кворум потребан за рад, а у другим
случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.

Члан 62.
Седнице Скупштине сазивају се

писаним путем.
Позив за седницу садржи место,

време одржавања седнице, предлог дневног
реда, као и навођење начина доставе
материјала који се односи на предложени
дневни ред и записника са претходне
седнице.

Позив за седницу доставља се
одборницима најкасније 7 дана пре седнице.
Када постоје оправдани разлози, који морају
бити образложени, овај рок може бити и
краћи.

Материјал и записник са претходне
седнице достављају се одборницима у
писаном или електронском облику.

Материјал у писаном облику
доставља се одборницима на адресу
пребивалишта уз потврду доставе.

Материјал у електронском облику
доставља се у форми електронског
документа, електронском поштом, на личну
е-mail адресу сваког одборника и на начин да
се гарантује интегритет, непромењивост и
непорецивост послатог документа. 

Доставу материјала врши Општинска
управа, а о уредности доставе материјала
стара се Секретар Скупштине.

На седницу Скупштине, поред
одборника, позивају се Председник општине,
Заменик председника општине, представник
предлагача, начелник Општинске управе, а
по потреби могу се позвати и друга лица.

Позив за седницу Скупштине и
материјал могу се доставити средствима
јавног информисања.

2. Дневни ред и вођење седнице

2.1. Предлог дневног реда

Члан 63.
Дневни ред седнице предлаже

Председник Скупштине на основу извештаја
секретара Скупштине о пристиглим
предлозима за разматрање.

Предложени дневни ред садржи све
предлоге овлашћених предлагача који су
достављени до момента заказивања седнице.

2.2  Председавање седницом

Члан 64.
Седницом председава Председник

Скупштине, а у случају његове спречености
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или одсутности председава Заменик
председника Скупштине.

3. Ток седнице

3.1. Отварање седнице и утврђивање
кворума

Члан 65.
Пре отварања седнице и утврђивања

дневног реда, Председник Скупштине, на
основу извештаја секретара Скупштине,
утврђује да ли седници присуствује више од
половине одборника (кворум за рад).

За пуноважно одлучивање на седници
потребно је присуство већине од укупног
броја одборника.

Ако председник Скупштине утврди
да већина није присутна, одложиће седницу
за одговарајући дан или сат. О одлагању
седнице одсутни одборници се обавештавају
писаним путем, e-mail-ом или телефоном.

Пошто утврди да седници
присуствује већина одборника, Председник
Скупштине отвара седницу, констатује број
одборника који присуствују седници и
утврђује да постоји кворум за рад и
одлучивање.

3.2. Прозивање и пребројавање

Члан 66.
Ако председник Скупштине или

одборник у току седнице или пре гласања
посумња да седници не присуствује већина
одборника, извршиће се прозивање или
пребројавање.

Прозивање на седници врши
Секретар Скупштине.

3.3. Усвајање записника

Члан 67.
Пре преласка на дневни ред усваја се

записник са претходне седнице.
Изузетно од става 1. овог члана

уколико до почетка седнице, из оправданих
разлога, није било могуће припремити текст
записника са претходне седнице, записник се
мора усвојити најкасније на првој следећој
седници Скупштине. 

О примедбама на записник
Скупштина одлучује без расправе.

3.4. Утврђивање дневног реда

Члан 68.
Након усвајања записника приступа

се утврђивању дневног реда.
Дневни ред утврђује Скупштина.

Члан 69.
Сваки одборник и Општинско веће

могу предложити да се у дневни ред, поред
предложених, унесу и друга питања и
предлози аката за које сматрају да су хитни,
с тим да предлог општег акта мора бити
сачињен у складу са чланом 98. овог
Пословника и достављен Председнику
Скупштине најкасније 24 сата пре одређеног
почетка седнице.

Предлагач акта дужан је да хитност
разматрања образложи.

Предлагач акта може, у писаној
форми, до почетка седнице, повући тачку из
дневног реда.

О предлозима за измене и допуне
предложеног дневног реда не води се
расправа.

Одборници се посебно изјашњавају
прво о сваком предлогу за измену и допуну
предложеног дневног реда, и то по редоследу
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предлагања, а затим о предложеном дневном
реду у целини. 

О дневном реду у целини Скупштина
одлучује без расправе, већином гласова
присутних одборника.

3.5. Рад по тачкама дневног реда

Члан 70.

После усвајања дневног реда прелази
се на расправу о појединим тачкама по
утврђеном редоследу.

Скупштина може, у току седнице, без
расправе, извршити измене у редоследу
разматрања појединих тачака дневног реда,
на предлог Председника Скупштине.

О поднетом предлогу Скупштина се
изјашњава гласањем.

Поводом сваке тачке се расправља
док  има пријављених говорника.

Председник Скупштине закључује
расправу када су сви пријављени говорници
учествовали у расправи.

По закључењу расправе о појединој
тачки предлагач, односно овлашћени
представник предлагача има право на
завршну реч, а расправа се о истој тачки не
може поново отворити.

Члан 71.
На седници Скупштине има право да

говори сваки одборник, Председник
општине, Заменик председника општине,
представник Општинске управе,  члан
радног тела, као и овлашћени представник
предлагача. 

Председник Скупштине може
одлучити да о одређеним питањима
Скупштина саслуша представнике појединих
предузећа, јавних служби, органа и
организација.

Нико не може приступити говорници
док му Председник Скупштине то не
дозволи.

На седници Скупштине може да
говори само учесник коме је Председник
Скупштине дао реч. 

Члан 72.
Пријава за реч подноси се

Председнику Скупштине чим расправа
почне и може се подносити све до њеног
закључења.

Председник Скупштине даје
говорницима реч по редоследу
пријављивања.

Председник Скупштине може преко
реда дати реч представнику предлагача.

Излагање сваког учесника у расправи,
осим представника предлагача и
председника општине, може трајати до пет
минута, с тим што сваки учесник у расправи
о истом питању може добити реч још једном
у трајању до пет минута.

Изузетно, прво излагање сваког
учесника у расправи може трајати 10 минута,
када је у току расправа о предлогу одлуке о
буџету.

Подносилац амандмана има право да
изложи предлог амандмана у трајању од 5
минута и може добити реч још једном у
трајању од 5 минута.

Председник Скупштине ће у случају
прекорачења времена одређеног за излагање
опоменути говорника да је време протекло, а
ако говорник у току наредног минута не
заврши излагање, одузеће му реч.

Члан 73.
Председник одборничке групе који

жели да изнесе став те групе о питању које
је на дневном реду, има право да добије реч
преко реда.
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Члан 74.
Одборници су дужни да поштују

достојанство Скупштине.
Одборници су дужни да се обраћају

једни другима са уважавањем.
Није дозвољено коришћење

увредљивих израза, нити изношење
чињеница и оцена које се односе на приватни
живот других лица.

3.6. Реплика

Члан 75.
Уколико се говорник у свом излагању

на седници Скупштине увредљиво изрази о
одборнику или другом лицу које присуствује
седници, наводећи његово име или функцију,
односно погрешно протумачи његово
излагање, одборник, односно лице на које се
излагање односи, има право на реплику.

Уколико се увредљиви изрази односе
на одборничку групу, односно политичку
странку или групу грађана, у име одборничке
групе право на реплику има председник
одборничке групе, односно само један
одборник политичке странке или групе
грађана.

Председник Скупштине може
ускратити право на реплику уколико оцени
да нису испуњени услови из става 1. и 2. овог
члана, уз образложење о неиспуњености
услова.

Реплика не може трајати дуже од три
минута.

3.7. Повреда Пословника
Члан 76.

Одборнику који затражи да говори о
повреди овог Пословника Председник
Скупштине даје реч одмах по завршеном
излагању претходног говорника.

Одборник је дужан да наведе који је
члан овог Пословника по његовом мишљењу
повређен, да је цитира и образложи у чему се
састоји повреда, с тим што може говорити
најдуже три минута.

Председник Скупштине је дужан да
да објашњење поводом изречене примедбе.

Ако одборник није задовољан датим
објашњењем, председник Скупштине позива
одборнике да се изјасне о постојању повреде
овог Пословника.

3.8. Излагање говорника и ред на
седници

Члан 77.
Говорник може говорити само о

питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног

реда, председник Скупштине ће га
опоменути и позвати да се држи дневног
реда. Ако се говорник и после друге опомене
не буде држао дневног реда, Председник
Скупштине ће му одузети реч.

Говорника може прекинути или
опоменути на ред само Председник
Скупштине.

Није дозвољено ометање говорника
добацивањем или коментарисањем излагања,
нити други поступак којим се омета  слобода
говора.

Председник Скупштине је дужан да
се брине да говорник не буде ометан у свом
излагању.

4. Одлучивање

Члан 78.
Скупштина о сваком предлогу који је

стављен на дневни ред седнице одлучује
после расправе, осим у случајевима у којима
је овим Пословником одређено да се
одлучује без расправе.
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4.1. Гласање о предлогу

Члан 79.
После закључене расправе прелази се

на гласање о предлогу. 
О предлогу се гласа у целини. 
Ако је стављен амандман, прво се

одлучује о амандману, а затим о предлогу у
целини.

Члан 80.
Скупштина одлучује већином гласова

присутних одборника.
Изузетно од става 1. овог члана,

Скупштина, већином од укупног броја
одборника:

доноси Статут и одлучује о предлогу1
за промену Статута;

доноси буџет;2
доноси просторни план;            3
доноси урбанистичке планове;4
одлучује о јавном задуживању5

општине;
бира и разрешава Председника6

Скупштине и Заменика председника
Скупштине;

бира и разрешава Председника7
општине, Заменика председника  општине и
чланове Општинског већа;

одлучује и у другим случајевима8
утврђеним Законом и Статутом општине.

Члан 81.
Гласање на седници Скупштине је

јавно, осим ако законом, Статутом, овим
Пословником или одлуком Скупштине није
одређено да се гласа тајно.

Одборници гласају изјашњавањем за
предлог или против предлога или се
уздржавају од гласања.

У случају да се одборник не изјасни
да ли је “за” или “против” предлога, нити да
ли је уздржан, сматра се да није гласао.

4.1.1. Јавно гласање 

Члан 82.
Јавно гласање се врши дизањем руке

или поименично – прозивком.

Члан 83.
Када се гласа дизањем руке,

председник Скупштине прво позива да се
изјасне одборници који гласају „за“, затим
они који гласају „против“ и на крају
одборници који су уздржани. 

Председник Скупштине утврђује и
објављује резултате гласања и то: 

- колико је гласало ''за'', 
- колико је гасало ''против'' и 
- колико се уздржало од гласања.

Члан 84.
Скупштина може одлучити, на

предлог Председника Скупштине,
представника предлагача или одборника да
се о одређеном питању гласа прозивком.

4.1.2. Поновљено гласање

Члан 85.
Председник Скупштине, представник

предлагача и сваки одборник  могу изразити
сумњу у тачност бројања, одмах по
објављивању резултата гласања. 

У случају из става 1. овог члана
гласање се понавља.

Ако Председник Скупштине,
представник предлагача или одборник и у
поновљеном гласању искажу сумњу у
тачност бројања, гласа се прозивком.
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Одлука се сматра донетом ако је за њу
гласала већина присутних одборника ако
седници присуствује већина од укупног броја
одборника, односно законом и Статутом
предвиђена већина.

4.1.3. Тајно гласање

Члан 86.
Тајно гласање врши се на гласачким

листићима који су исте величине, облика и
боје и оверени печатом Скупштине.

Сваки одборник по прозивци добија
гласачки листић.

Неважећим гласачким листићима
сматрају се они из којих се не може тачно
утврдити да ли је одборник гласао "за" или
"против" предлога.

Члан 87.
Тајним гласањем руководи

председник Скупштине, а помажу му
секретар Скупштине и по један одборник из
две највеће одборничке групе у Скупштини.

По завршеном гласању председник
Скупштине утврђује резултате гласања и
објављује да ли је предлог прихваћен или
одбијен.

5. Одржавање реда на седници

Члан 88.
О реду на седници Скупштине стара

се Председник Скупштине.
За повреду реда на седници

Председник Скупштине може да изрекне
меру упозорења или одузимања речи.

Скупштина на предлог Председника
Скупштине може да изрекне и меру удаљења
са седнице.

5.1. Мера упозорења

Члан 89.
Мера упозорења изриче се одборнику

који својим понашањем, узимањем речи кад
му је председник Скупштине није дао,
ометањем и упадањем у реч говорнику или
сличним поступком нарушава ред на
седници или на други начин поступа
противно  одредбама овог Пословника.

5.2. Мера одузимања речи

Члан 90.
Мера одузимања речи изриче се

одборнику:
који својим говором нарушава ред на•

седници или повређује одредбе овог
Пословника, а већ му је претходно два пута
изречена мера упозорења из члана 89. овог
Пословника,

у случају прекорачења времена•
одређеног за излагање Председник ће
опоменути говорника да је време протекло, а
ако говорник у току наредног минута не
заврши излагање, одузеће му реч.

ако се удаљи од дневног реда,•
Председник Скупштине ће га опоменути и
позвати да се држи дневног реда, а ако се
говорник и после друге опомене не буде
држао дневног реда, Председник Скупштине
ће му одузети реч.

Изречена мера одузимања речи уноси•
се у записник.

5.3. Мера удаљења са седнице

Члан 91.
Мера удаљења са седнице изриче се

одборнику који и после изречене мере
упозорења, односно мере одузимања речи,
омета или спречава рад на седници или на
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седници вређа Скупштину, одборнике,
односно друге учеснике на седници или
употребљава изразе који нису у складу са
достојанством Скупштине.

Мера удаљења са седнице може се
изрећи одборнику и без претходно изречених
мера, у случају поступања којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника
седнице.

Одборник може бити удаљен само са
седнице на којој је повредио ред.

Одборник коме је изречена
мера удаљења са седнице дужан је да се
одмах удаљи из сале у којој се одржава
седница.

Члан 92.
Ако председник Скупштине

редовним мерама не може да одржи ред на
седници, одредиће кратак прекид седнице и
обезбедити услове за наставак седнице.

Одредбе о одржавању реда на
седници Скупштине примењују се и на све
друге учеснике у раду седнице Скупштине,
а сходно се примењују и на седницама
радних тела Скупштине.

6. Прекид и закључење седнице

6.1. Прекид седнице

Члан 93.
Кад услед обимности дневног реда,

или из других разлога не може да се заврши
расправа по свим тачкама дневног реда
председавајући, представник предлагача и
сваки одборник могу предложити да се
седница прекине и закаже наставак седнице
у одређени дан и час, о чему се писано или
телефонским путем обавештавају само
одсутни одборници.

О овом предлогу Скупштина се
изјашњава гласањем, већином присутних
одборника.

6.2. Закључење седнице

Члан 94.
Седницу Скупштине закључује

председник Скупштине после спроведеног
поступка одлучивања о дневном реду и
након одборничких питања. 

7. Записник

Члан 95.
О раду на седници Скупштине води

се записник.
О вођењу записника стара се секретар

Скупштине, а усвојени записник потписују
Председник Скупштине и секретар
Скупштине.

У записник се обавезно уноси: време
и место одржавања седнице; име
председавајућег седницом; број присутних
одборника, имена одсутних одборника;
имена лица која су присуствовала седници по
позиву и као гости; утврђени дневни ред;
кратак ток седнице са назнаком питања о
којима се расправљало и одлучивало и
именима говорника; резултат гласања о
појединим питањима; назив свих аката
донетих на седници; изречене мере на
седници.

Председник Скупштине може
формулисати поједине закључке који се
уносе у записник.

Оригинал записника чува се у
документацији Скупштине.
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Члан 96.
Седнице Скупштине се снимају, а

аудио-визуелни запис се чува у
документацији и архиви.

Снимљени запис може добити и сваки
одборник на његов писани  захтев.

VI – ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У

СКУПШТИНИ

1. Акти које доноси Скупштина

Члан 97.
Скупштина доноси: Статут, одлуку,

програм, план,  решење,  закључак,
пословник,  декларацију, препоруку, друге
акте  у  складу  са законом,  Статутом  и  овим
пословником  и  доноси  аутентично
тумачење прописа чији је доносилац. 

2. Предлагање акта

Члан 98.
Предлог акта могу да поднесу

Општинско веће, одборничке групе, сваки
одборник Скупштине и најмање 10% бирача
са пребивалиштем на територији општине.

Предлог акта подноси се у облику у
коме се акт доноси и мора бити образложен.

Образложење мора да садржи правни
основ и разлоге за доношење акта,
објашњење циља који се жели постићи,
образложење конкретних решења и процену
износа финансијских средстава потребних за
спровођење акта.

Ако је предлагач акта група
одборника, у предлогу мора да се назначи
један представник предлагача. 

Ако то није учињено, сматра се да је
представник предлагача први потписани
одборник.

Члан 99.
Предлог акта пре разматрања у

Скупштини упућује се надлежном радном
телу и Општинском већу, ако Општинско
веће није предлагач акта. 

Надлежна радна тела и Општинско
веће у својим мишљењима могу предложити
Скупштини да прихвати предлог акта у
целини или да предлог не прихвати.

Уколико надлежна радна тела не
доставе мишљење, Скупштина може предлог
акта разматрати и без њих.

Члан 100.
Предлагач акта, односно овлашћени

представник предлагача, може, на почетку
расправе, да изложи допунско образложење
предлога. Он има  право  да  учествује  у
расправи  све  до  њеног  закључења,  да  даје
објашњења и износи своје мишњење.

По окончању расправе, предлагач,
односно овлашћени представник предлагача
има право на завршну реч.

Члан 101.
Предлагач акта има право да повуче

предлог акта пре почетка гласања о предлогу
одлуке у целини. 

3. Јавна расправа

Члан 102.
Предлог акта који је утврђен након

спроведене јавне расправе, Скупштина
разматра заједно са извештајем предлагача о
спроведеној јавној расправи.

Извештај из става 1. овог члана
садржи приказ свих сугестија и предлога
датих у јавној расправи и образложење
разлога због којих поједине сугестије и
предлози нису прихваћени.
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4. Амандман

4.1. Подношење амандмана

Члан 103.
Предлог за измену и допуну предлога

акта подноси се председнику Скупштине у
облику амандмана. 

Амандман може поднети одборник,
Општинско веће, Председник општине,
стално радно тело Скупштине и најмање
10%  бирача са пребивалиштем на
територији Општине.

Амандман се подноси у писаном
облику, најкасније 24 часа до почетка
седнице.

Изузетно, предлагач може поднети
амандман писмено и пре почетка седнице и
усмено у току седнице све до закључења
расправе.

На предлог Статута, урбанистичких
планова, буџета, јавног задуживања,
амандмани се подносе најкасније 72 сата пре
заказаног почетка седнице Скупштине.

О амандману се обавезно изјашњава
представник предлагача и Општинско веће
кад оно није предлагач.

4.2. Одлучивање о амандманима

Члан 104.
Ако предлагач акта прихвати

амандман који је поднет на предлог акта,
амандман постаје саставни део предлога акта
и о њему се Скупштина посебно не
изјашњава.

Члан 105.
Скупштина посебно одлучује о

сваком амандману који предлагач акта, није
прихватио.

Скупштина прво одлучује о поднетим
амандманима по редоследу чланова општег
акта на које се односе.

Подносилац амандмана не може
подносити више амандмана на исти члан
предлога акта.

Ако је поднето више амандмана на
исти члан предлога акта, прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање тог
члана, а затим о амандманима којим се
предлаже измена целог члана.

Ако је на исти члан предлога акта
амандман поднело више предлагача прво се
одлучује о амандманима одборника. 

О амандманима на акт се одлучује
истом већином гласова која је потребна за
доношење акта.

Подносилац амандмана може да
повуче амандман до закључења претреса о
предлогу акта на који је амандман поднет.

5. Доношење аутентичног тумачења
аката

Члан 106.
Предлог за доношење аутентичног

тумачења аката може да поднесе овлашћени
предлагач акта, као и свако правно или
физичко лице.

Предлог из става 1. овог члана
подноси се надлежној Комисији Скупштине
(даље: Комисија), у писаном облику и мора
бити образложен.

Комисија сачињава предлог
аутентичног тумачења и доставља га
подносиоцу предлога и Скупштини.

Скупштина одлучује о предлогу
Комисије из става 3. овог члана.

У погледу поступка за доношење
аутентичног тумачења сходно се примењују
одредбе овог Пословника о поступку за
доношење аката.
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6. Хитан поступак

Члан 107.
Ако за доношење појединог акта

постоји неодложна потреба или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року
имало или могло имати штетне последице по
интересе грађана или правних лица, односно
за обављање послова из надлежности
Општине, предлог акта може се изнети
Скупштини на разматрање и одлучивање без
претходног разматрања у радним телима
Скупштине.

Када предлаже хитан поступак,
предлагач акта мора образложити разлоге
због којих тражи хитан поступак.

Члан 108.
О предлогу за уношење акта у дневни

ред седнице по хитном поступку одлучује се
без расправе. Пре гласања о том питању
Скупштина ће саслушати образложење
предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се
акт разматра по хитном поступку, предлог
акта се уноси у дневни ред исте седнице.

Скупштина може у току седнице
затражити хитно мишљење надлежног
радног тела Скупштине и Општинског већа
када оно није предлагач.

Предлог акта који се доноси по
хитном поступку мора се доставити
одборницима најкасније до почетка седнице.

7. Потписивање и објављивање аката

Члан 109.
Акте донете на седници Скупштине

потписује председник Скупштине. Изворник
акта поднетог на потпис председнику
Скупштине својим потписом претходно
оверава секретар Скупштине.

Члан 110.
Изворник акта у тексту који је усвојен

на седници Скупштине, потписан од стране
Председника Скупштине и оверен печатом
Скупштине, чува се трајно у документацији
Скупштине.

На основу изворника акта сачињавају
се отправци акта који су истоветне садржине
као изворник акта.

Секретар може након доношења акта
да врши исправке очигледних техничких
грешака у акту.

О изради отправака аката, чувању
изворника аката и њиховој евиденцији,
објављивању аката и њиховом достављању
заинтересованим органима и организацијама
стара се надлежна стручна служба
Општинске управе.

Члан 111.
Акти из члана 97. овог Пословника

објављују се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште”, у складу са
посебном одлуком Скупштине.

Секретар Скупштине, на основу
изворног текста одлуке и другог акта, даје
исправке грешака у објављеном тексту
одлуке и другог акта ако за тим има потребе.

VII – РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 112.
Скупштина наставља са радом од

проглашења ванредног стања,  непосредне
ратне опасности или ратног стања до дана
избора новог сазива. 
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Члан 113.
Одредбе овог Пословника примењују

се у раду Скупштине и у случају ванредног
стања, непосредне ратне опасности или
ратног стања, уколико овим Пословником и
другим општим актима Скупштине није
другачије одређено. 

Члан 114.
Седницу Скупштине, у случају

ванредног стања, непосредне ратне
опасности или ратног стања, сазива
Председник Скупштине, на начин и у
роковима примереним датим околностима у
време сазива исте. 

Када седници Скупштине није у
могућности да присуствује већина
одборника, седница се одржава са бројем
присутних. 

Члан 115.
Уколико седница Скупштине не може

да се организује, послове и задатке из њене
наднежности обавља Председник
Скупштине, с тим што је дужан да на првој
наредној седници Скупштини поднесе
извештај о предузетим активностима ради
њихове верификације. 

Члан 116.
Одборници су дужни да у

случајевима ванредног стања, непосредне
ратне опасности или ратног стања,
извештавају секретара Скупштине о свакој
промени адресе пребивалишта или
боравишта. 

VIII- ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 117.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран

је Председник  Скупштине.
Сазив седнице обавзно се објављује

на интернет страници Општине Велико
Градиште и на огласној табли.

Члан 118.
Скупштина, на образложени предлог

Председника Скупштине, сталног радног
тела, Општинског већа и најмање десет
одборника, може одлучити да седница не
буде јавна због разлога безбедности и других
разлога утврђених законом који се констатују
пре утврђивања дневног реда.

О предлогу из става 1. овог члана
Скупштина одлучује  без расправе.

Члан 119.
Седници Скупштине имају право да

присуствују и грађани и представници
удружења грађана који своје присуство
најаве организационој јединици Општинске
управе надлежној за послове Скупштине,
најкасније два дана пре одржавања седнице,
осим када се седница држи без присуства
јавности.

У случају да не постоји могућност да
сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, Председник Скупштине ће
одлучити коме ће омогућити присуство
седници, полазећи од редоследа
пријављивања и интереса пријављених за
тачке на дневном реду.

Члан 120.
Представници средстава јавног

информисања имају право да присуствују
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седницама Скупштине и њених радних тела
ради обавештавања јавности о њиховом раду.

Члан 121.
Представницима средстава јавног

информисања стављају се на располагање
предлози одлука, других прописа и општих
аката, као и информативни и
документациони материјали о питањима из
рада Скупштине и њених радних тела.

Представницима средстава јавног
информисања обезбеђују се потребни услови
за праћење рада на седницама Скупштине и
њених радних тела.

Члан 122.
Радио-станице и телевизијске станице

могу преносити ток седнице Скупштине која
је отворена за јавност.

Скупштина може да изда службено
саопштење за средства јавног информисања.

Текст службеног саопштења саставља
надлежна служба Општинске управе,  а
одобрава Председник Скупштине или лице
које он овласти.

Конференцију за штампу, у вези са
питањима која разматра Скупштина, може да
одржи Председник Скупштине, Заменик
председника Скупштине или одборник кога
овласти Скупштина, а председник радног
тела Скупштине о питањима из надлежности
тог радног тела.

IX – ПРАВА И ДУЖНОСТИ
ОДБОРНИКА

Члан 123.
Одборник је дужан да учествује у

раду Скупштине и радних тела чији је члан.
Одборник који из оправданих разлога

не може да присуствује седници обавештава

о томе председника или секретара
Скупштине.

У току седнице одборник обавештава
Председника Скупштине о напуштању
седнице.

Члан 124.
Одборник има право да буде

обавештаван о свим питањима чије му је
познавање потребно ради вршења функције
одборника.

Члан 125.
Одборник има право да од

Председника Скупштине, председника
сталних радних тела Скупштине и
Начелника Општинске управе тражи
обавештења и објашњења о питањима која се
односе на послове из оквира њихових права
и дужности, а која су му потребна за вршење
функције одборника.

Члан 126.
Стручне службе Општинске управе

обезбеђују, у оквиру свог делокруга, услове
за обављање функције одборника и на захтев
одборника пружају стручну помоћ у изради
предлога које они подносе Скупштини и
радним телима, помажу одборницима у
обављању других послова које им повери
Скупштина и радно тело, дају обавештења и
стручна објашњења о питањима од значаја за
вршење функције одборника и старају се о
обезбеђењу техничких услова за њихов рад.

Члан 127.
Одборник има право да постави

одборничко питање.
Одборничко питање, по правилу, даје

се у писаном облику. 
Изузетно, одборничко питање може

се на седници и усмено поставити, с тим што
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је одборник дужан да накнадно достави
одборничко питање у писаној форми у року
од 3 дана од одржане седнице. У супротном,
такво питање се не узима у даљи поступак. 

Члан 128.
Председник Скупштине може да

упозори одборника који поставља
одборничко питање да питање није
постављено у складу са одредбама
Пословника. 

Члан 129.
На питање које је постављено на

седници или између две седнице, одговор се,
по правилу, доставља на првој наредној
седници.

Ако то није могуће због потребе
прикупљања података и информација или из
других разлога, рок за двање одговора на
одборничко питање може се продужити, али
не дуже од 60 дана.

Одговор се, по правилу, даје у
писаном облику одборнику који је
одборничко питање поставио.

На захтев одборника који је питање
поставио, одговор се доставља свим
одборницима.

Члан 130.
Одговор на одборничко питање мора

бити кратак, сажет, јасан и директан.

Члан 131.
После датог одговора на одборничко

питање, одборник који је поставио питање
има право да, у трајању од највише пет
минута, коментарише одговор на своје
питање или да постави допунско питање. 

Члан 132.
Одборник ужива имунитет. 
Одборник не може бити позван на

кривичну одговорност, притворен или
кажњен за изражено мишљење или давање
гласа у Скупштини. 

Члан 133.
Одборник има право на накнаду

трошкова за обављање одборничке функције
и друга примања која утврђује Скупштина
посебном одлуком.

X- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Све именице које се у овом
Пословнику користе у мушком роду,
истовремено обухватају и именице у
женском роду.

Члан 134.
Даном ступања на снагу овог

Пословника престаје да важи Пословник
Скупштине општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 11/08).

Члан 135.
Овај Пословник ступа на снагу осмог

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

Број: 020-5/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Скупштина општине Велико Градиште
на основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ), чланова 2., 4. и
13. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2011и 104/2016 ) и члана 18.
тачка 6. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16), на 9. седници
одржаној 28.04.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Одлуком о комуналним делатностима (у
даљем тексту: Одлука) одређују се комуналне
делатности које су од интереса за општину
Велико Градиште (у даљем тексту: Општина),
начин и поступак поверавања комуналних
делатности на територији Општине, као и надзор
над обављањем комуналне делатности. 

II КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ

Члан 2.

Поред комуналних делатности одређених
законом, као комуналне делатности од интереса
за Општину, одређују се:  

изградња, уређење и управљање јавним1
гаражама и затвореним паркиралиштима,
постављања рекламних паноа и рекламних2
ознака на површинама јавне намене, 
изградња, уређење и одржавање аутобуских3
стајалишта камионских и аутобуских
терминала као и јавних складишта, 
постављање и одржавање хоризонталне и4
вертикалне саобраћајне сигнализације, 
постављање и одржавање урбаног партерног5
мобилијара, 
одржавање и поправке стамбених и6
пословних зграда, установа и других облика
организовања, за које се средства планирају
у буџету Општине, 
одржавање језера, изградња, одржавање и7
управљање јавним плажама и јавним
тоалетима.

III ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 3.

Под обављањем комуналних делатности
(како оних утврђених законом, тако и оних
одређених чланом 2. ове Одлуке) подразумева се
обављање појединих послова, из оквира
комуналне делатности, који представљају
заокружену функционалну целину (у даљем
тексту: комунални послови) и то: 

делатност снабдевање водом за пиће,1
обухвата комуналне послове: захватање,
пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента
потрошача, обухватајући и мерни
инструмент, изградњу, одржавање
артеријских бунара и водоводних линија на
сеоском подручју као и друге послове везане
за ову делатност, 

делатност пречишћавање и одвођење2
атмосферских и отпадних вода, обухвата
комуналне послове: сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних,
атмосферских и површинских вода са
површина јавне намене, односно од
прикључка корисника на уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама, као и друге послове везане
за ову делатност, 

делатност управљање комуналним отпадом,3
обухвата комуналне послове: сакупљање
комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући
управљање, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекцију
секундарних сировина и одржавање, њихово
складиштење и третман, као и друге послове
везане за ову делатност, 

делатност управљање гробљима и погребне5
услуге, обухвата комуналне послове:
одржавање гробља и објеката, који се налазе
у склопу гробља, сахрањивање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и
друге послове везане за ову делатност, 

делатност управљање јавним6
паркиралиштима, обухвата комуналне
послове: стварање и одржавање услова за
коришћење јавних саобраћајних површина и
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посебних простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклањање и
премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног
органа, као и друге послове везане за ову
делатност, 

делатност обезбеђење јавног осветљења,7
обухвата комуналне послове: одржавање,
адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине
јавне намене, осветљавање зграда, објеката,
тргова и улица, декоративно осветљавање
Општине, као и друге послове везане за ову
делатност, 

делатност управљање пијацама, обухвата8
комуналне послове: комунално опремање,
одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су
намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других
производа, централизовано и на појединим
одговарајућим објектима, као и друге
послове везане за ову делатност, 

делатност одржавање улица и путева,9
обухвата комуналне послове: извођење
радова на којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја, односно
санацији коловоза асфалтом и санирање
тротоара бехатоном, поправка улегнућа,
постављање ивичњака и слично, као и
послови којима се обезбеђује, чува и
унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и слично, као и друге
послове везане за ову делатност, 

делатност одржавање чистоће на10
површинама јавне намене, обухвата
комуналне послове: чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других површина јавне намене, прикупљање
и одвожење комуналног отпада са тих
површина, чишћење леда и снега и слично,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на
површинама јавне намене као и одржавање
чистоће јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и јавних тоалета; као и
друге послове везане за ову делатност, 

делатност одржавање јавних зелених11
површина, обухвата комуналне послове:
уређење, текуће и инвестиционо одржавање
и санација зелених рекреативних површина
и приобаља, уређење зелених површина за
рекреацију на јавном грађевинском

земљишту; као и друге послове везане за ову
делатност, 

делатност зоохигијене, обухвата комуналне12
послове: хватање, збрињавање, ветеринарска
нега и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта
за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене
и изгубљене животиње, контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака,
нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, као и друге послове
везане за ову делатност, спровођење мера
контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем
мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације на површинама јавне намене,
као и друге послове везане за ову делатност, 

делатност изградња, уређење и управљање13
јавним гаражама и затвореним
паркиралиштима, обухвата комуналне
послове: изградњу, одржавање, уређење и
одржавање јавних подземних и надземних
гаража и посебних (затворених)
паркиралишта; као и друге послове везане за
ову делатност, 

делатност постављања рекламних паноа и14
рекламних ознака на површинама јавне
намене, обухвата комуналне послове:
постављања рекламних паноа и других
сличних средстава на површинама јавне
намене, као и друге послове везане за ову
делатност, 

делатност изградње, уређења и одржавања15
аутобуских стајалишта, камионских и
аутобуских терминала, као и јавних
складишта, обухвата комуналне послове:
изградње, уређења и одржвања аутобуских
стајалишта, изградња, одржавање и
управљање аутобуским, камионским
терминалима, као и свим пратећим
садржајима на истим, изградња, одржавање
и управљање јавним складиштима, са свим
пратећим садржајима на њима, као и друге
послове везане за ову делатност, 

делатност постављање и одржавање16
хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације, обухвата комуналне послове:
обележавање комплетне хоризонталне
сигнализације на општинским путевима,
постављање и одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације (семафори,
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саобраћајни знаци, одбојне ограде, заштитне
ограде, туристичке сигнализације и сл.)
постављање и одржавање потапајућих
стубова, барикадних објеката, рампи и
слично, као и друге послове везане за ову
делатност, 

делатност постављања и одржавање урбаног17
партерног мобилијара, обухвата комуналне
послове: постављање и одржавање урбаног
партерног мобилијара као што су дечија
игралишта, рекреациони спортски терени,
теретане на отвореном, заштитне мреже и
ограде на игралиштима и теренима, клупа,
обележавање простора за шетњу и тренажу
паса и мачака, као и друге послове везане за
ову делатност, 

делатност одржавања и поправке стамбених18
и пословних зграда, установа и других
облика организовања, за које се средства
планирају у буџету Општине, обухвата
комуналне послове: текућег и инвестиционог
одржавања на крововима, фасадама,
инсталацијама, подрумском и другом
простору које је битно за безбедност грађана
и функционисање и обављање делатности,
као и друге послове везане за ову делатност, 
делатност одржавања језера, изградња,19
одржавање и управљање јавним плажама и
јавним тоалетима, обухвата комуналне
послове: уређење приобаља језера, кошење
подземних трава, обележавање и насипање
плажа, изградња и постављање објеката на
плажама, изградња, постављање и
одржавање јавних тоалета, као и друге
послове везане за ову делатност.

Комуналну делатност може обављати
јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект. 

Обављање комуналних делатности, врши
се у складу са законом, одлукама Скупштине, као
и другим актима других надлежних органа. 

IV ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 4.

У циљу ефикаснијег, квалитетнијег и
рационалнијег управљања пословима, комуналне
делатности, односно комунални послови као
поједини послови из оквира комуналне
делатности могу бити поверени јавним

предузећима, привредним друштвима,
предузетницима или другим привредним
субјектима. 

Поверавање обављања комуналних
делатности, односно комуналних послова,
уређује се одлукама Скупштине општине о
условима и начину обављања комуналне
делатности  . 

Поверавање из става 1. овог члана, врши
се уговором о поверавању, осим када се оснива
јавно предузеће. 

Уговором о поверавању, ближе се
дефинише обављање поверене делатности или
посла, у складу са одлуком Скупштине о
условима и начину обављања комуналне
делатности, односно посла, као и висина
евентуалне накнаде, односно таксе коју плаћа
привредни субјекат коме је поверавање
извршено. 

На поступак поверавања обављања
комуналне делатности, односно комуналних
послова чије се финансирање врши из буџета
јединице локалне самоуправе, односно чије се
финансирање обезбеђује у целости или
делимично наплатом накнаде од корисника
комуналних услуга, примењују се одредбе закона
којим се уређује јавно –приватно партнерство и
концесије. 

Општина ће се у поступку поверавања
обављања комуналних делатности, односно
комуналних послова, руководити начелима
конкуренције, економичности, ефикасности и
заштите животне средине. 

Општина  може са две или више јединица
локалне самоуправе спорзумом уредити
заједничко обављање комуналне делатности,
осим ако то није другачије уређено другим
посебним прописом.

Уколико утврде интерес за  заједничко
обављање комуналне делатности,општинско
Веће доноси одлуку о изради студије
оправданости .

Садржина  студије оправданости
дефинисана је Законом.

Општинска управа Одељење за
урбанизам комунално стамбене и имовинско
правне послове једном годишње у периоду од
01.12 до 31.12 текуће године врши анкетирање
преко сајта Општине Велико Градиште
корисника комуналних услуга о квалитету
пружања комуналних услуга

Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
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није задовољна пруженом комуналном услугом
одређеног вршиоца делатности, Општинско Веће
општине Велико Градиште покреће поступак
преиспитивања рада тог вршиоца комуналне
делатности и налаже му да отклони недостатак
који су наведени у изјашњењу корисника у року
који не може бити дужи од 90 дана.

Уколико вршилац комуналне делатности
не поступи у погледу одклањања недостатака
квалитете пружене комуналне услуге,
Скупштина општине може раскинути закључен
уговор о поверавању и поверити обављање
комуналне делатности другом вршиоцу
комуналне делатности који испуњава услове
предвиђене Законом.

Ова одлука непосредно се примењује на
све уговорне односе вршилаца комуналне
делатности са корисницима комуналних услуга
као општи услови пословања.

Уговорни однос о пружању комуналне
услуге, настаје започињањем коришћења
комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге.

Обавеза корисника комуналне услуге,
укључујући и плаћање цене комуналне услуге,
настаје започињањем коришћења комуналне
услуге, односно почеком пружања комуналне
услуге и када се она користи супротно
прописима којима се уређује та комунална
делатност.

V  ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНИХ

ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 5.

Вршилац комуналне делатности дужан је
да организује рад и пословање тако да обезбеди:
- трајно и несметано пружање комуналних
услуга под условима и на начин уређен законом,
прописима, одлукама општине и стандардима
донетим на основу закона;
- квалитет услуга прописан одлуком општине
или уговорен са општином/градом, а нарочито
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у
добијању услуга и здравствену и хигијенску
исправност у складу са прописима;
- одржавање, развој и заштиту комуналних
објеката, постројења и опреме који служе за
обављање комуналне делатности;
- развој и унапређење квалитета и врста
комуналних услуга и унапређење рада.

Ако вршилац комуналне делатности
обавља и другу делатност уз поверену, обавезан
је да у рачуноводству одвојено исказује све
приходе и расходе везане за обављање поверене
комуналне делатности.

Члан 6.

У случају планираних прекида у
пружању комуналне услуге, вршилац комуналне
делатности дужан је да о свом трошку у
средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавести кориснике услуга о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима који ће настати или могу настати у
пружању услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида.

Члан 7.

У случају наступања непланираних
прекида у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности, вршилац
комуналне делатности дужан је да о томе одмах
обавести надлежни орган Општинске управе и
истовремено да предузме потребне мере за
отклањање узрока поремећаја, а нарочито да
обезбеди: 

-привремено пружање комуналних услуга из•
алтернативних извора; 
радно ангажовање запослених на отклањању•
узрока поремећаја, односно прекида; 
ангажовање трећих лица у обезбеђивању•
услова за вршење комуналних услуга;
хитну поправку и замену инсталација и•
уређаја којима се обавља комунална
делатност; 
заштиту комуналних објеката, уређаја и•
постројења од хаварија, и друге неопходне
мере. 

Ако вршилац комуналне делатности не
предузме потребне мере ради отклањања узрока
прекида у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности у року од 24
часа, надлежни орган Општинске управе има
право да предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге угрожене имовине
на терет вршиоца комуналне делатности.

Члан 8.
По пријему обавештења о непланираном

прекиду у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности, Општинска
управа о томе одмах обавештава председника
општине.
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Председник општине, на предлог
надлежног органа Општинске управе, може
наложити вршиоцу комуналне делатности
предузимање и других неопходних мера или сам
предузети мере и то:

одредити ред првенства и начин пружања•
услуга оним корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад
грађана или рад правних и фихичких лица,
или би настала значајна или ненадокнадива
штета;
за хитну заштиту комуналних објеката и•
друге угрожене имовине;
за обезбеђивање потребне механизације и•
других уређаја, ангажовање стручних лица и
набавку енергената;
обезбеђивање финансијских средстава за•
санирање оштећених комуналних објеката;
утврђивање разлога и евентуалне•
одговорност за непланирани прекид у
пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности и учињену
штету.

Члан 9.

Уколико вршилац комуналне делатности
у случају непланираних прекида у пружању
комуналних услуга, односно обављању
комуналне делатности не предузме мере из члана
7. ове одлуке, односно не поступи по налозима
Председника општине из члана 8. ове одлуке,
Скупштина општине након успостављања
редовног стања у вршењу комуналне делатности
може:

раскинути уговор о поверавању обављања•
комуналне делатности;
умањити или ускратити новчана средства•
која исплаћује вршиоцу комуналне
делатности у обиму потребном за накнаду
штете настале непоступањем вршиоца;
покренути поступак за утвђивање•
одговорности и разрешење одговорних лица
и чланова органа вршиоца комуналне
делатности које она бира или на чији избор
даје сагласност.

Члан 10.

У случају штрајка, вршилац комуналне
делатности дужан је да обезбеди минимум
процеса рада у обављању комуналне делатности
и пружању комуналних услуга, у складу са
планом минимума процеса рада и посебним
прописом Скупштине општине. 

Члан 11.
Ако вршилац комуналне делатности не

обезбеди и не врши минимум процеса рада
надлежни орган Општине, по сазнању о
непоштовању минимума процеса рада, упутиће
вршиоцу упозорење и наложити му да успостави
минимум процеса рада најкасније у року од 12
сати од давања упозорења.

Уколико и после упозорења вршилац
комуналне делатности не успостави минимум
процеса рада, Председник општине на предлог
надлежног органа Општинске управе може
предузети следеће мере: 

привремено ангажовати другог вршиоца за•
обављање комуналне делатности;
ангажовати друга физичка лица за обављање•
комуналне делатности;
ограничити вршиоцу комуналне делатности•
право употребе комуналних објеката у
општинској својини;
покренути поступак утврђивања•
одговорности и разрешења лица у органима
вршиоца комуналне делатности које бира или
на чији избор даје сагласност Скупштина
општине;
покренути поступак за раскид уговора о•
поверавању обављања комуналне
делатности. 

Мере из става 2. овог члана предузимају
се на терет вршиоца комуналне делатности. 

Члан 12.

Корисник комуналне услуге дужан је да
користи комуналну услугу на начин којим се не
ометају други корисници и не угрожава животна
средина, нити се угрожавају објекти и опрема у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.

Члан 13.

Вршилац комуналне делатности може
привремено обуставити комуналну услугу
кориснику само када корисник:
1) изврши прикључење на комуналну
мрежу без претходног одобрења вршиоца;
2) користи комуналну услугу противно
прописима (угрожава животну средину, угрожава
објекте и опрему у функцији обављања
комуналне делатности);
3) неосновано омета друге кориснике у
коришћењу услуга;
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4) ненаменски користи услугу у периоду
ограничења потрошње;
5) не плати комуналну услугу у прописаном
року.

Постојање услова за обуставу комуналне
услуге из става 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог члана
доказује се записником који састављају
овлашћена лица вршиоца комуналне делатности
у присуству и уз сарадњу комуналног
инспектора.

Обустава комуналне услуге у случају из
става 1. тачка 5. овог члана врши се на основу
правоснажне судске одлуке.

Пре обуставе комуналне услуге, вршилац
комуналне делатности дужан је да писмено
обавести корисника о могућности обуставе
комуналне услуге и остави му рок од седам дана
ради отклањања поступања које може бити узрок
обуставе.

Вршилац комуналне делатности дужан је
да најкасније у року од рет дана од измирења
дуга за извршену комуналну услугу, плаћене
прописане накнаде за поновно прикључење и
накнаде евентуалне штете, настави пружање
услуге кориснику.

Члан 14.

Општина одлуком о начину обављања
комуналне делатности прописује услове за
принудно уклањање возила, ствари и других
предмета, начин поступања са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим
предметима и начин на који се може остварити
право да се ови предмети продају да би се
намирили трошкови поступка, уклањања,
лежарине и други доспели трошкови.

Члан 15.
Власник, односно корисник

непокретности дужан је да омогући вршиоцу
комуналне делатности интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и
постројењима уз обавезу вршиоца комуналне
делатности да надокнади штету насталу од
интервенције или на други начин отклони
последице извршене интервенције.

Вршилац комуналне услуге је дужан да
отклони последице извршене интервенције
најкасније седам дана од дана завршетка
интервенције.

VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 16.

Грађење објеката комуналне инфраструктуре
финансира се из:
1) прихода од давања у закуп, односно на
коришћење комуналне инфраструктуре и других
средстава за обављање комуналне делатности у
јавној својини;
2) дела накнаде за право на обављање комуналне
делатности;
3) дела цене комуналне услуге намењене
амортизацији средстава за обављање комуналне
делатности;
4) буџета јединице локалне самоуправе;
5) средстава вршиоца комуналне делатности;
6) средстава прикупљених емитовањем
дугорочних хартија од вредности (муниципалних
обвезница);
7) кредита и других облика задуживања;
8) трансфера других нивоа власти;
9) донација;
10) других извора утврђених посебним
прописима.

Накнада за давање средстава за
обављање комуналне делатности у јавној својини
у закуп или на коришћење не може бити нижа од
износа амортизације за средства која су предмет
накнаде.

Средства из става 1. тачке 1) овог члана
приход су буџета јединице локалне самоуправе и
користе се преко буџетског програма за
комуналну инфраструктуру за изградњу и
инвестиционо одржавање објеката комуналне
инфраструктуре, који оснива јединица локалне
самоуправе у складу са законом којим се уређује
буџетски систем.

Приликом обезбеђивања трансферних
средстава других нивоа власти за изградњу
комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе
да ли се поштују начела садржана у овом закону,
а нарочито да цена комуналних услуга покрива
одговарајуће трошкове, као и да се делатност
обавља на начелу ефикасности које укључује и
економију обима, односно удруживање јединица
локалне самоуправе у свим случајевима када је
то економски оправдано.

Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности нарочито садржи: 

уговорне стране; •
датум и место закључења уговора; •
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податке о комуналној делатности која се•
поверава, обиму, роковима и квалитету
комуналних услуга; 
друге услове за обављање поверене•
комуналне делатности; 
време на које се закључује уговор; •
права и обавезе уговорних страна; •
начин наплате цене за комуналне услуге; •
начин поступања и овлашћења органа•
општине;
одредбе о раскиду уговора и друге одредбе.•

Уговор којим се поверава обављање
комуналне делатности у име општине закључује
Председник општине.

Члан 17.

Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности престаје: 

истеком времена за које је закључен,•
раскидом, •
стечајем или ликвидацијом правног лица,•
смрћу физичког лица коме је поверено
обављање комуналне делатности или
забраном обављања делатности лицу коме је
поверено обављање. 

Члан 18.
Уговор о поверавању обављања

комуналне делатности може се раскинути: 
1) ако се због промењених околности, које
се нису могле предвидети у тренутку закључења
уговора, не може остварити сврха уговора;
2) ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не предузима потребне
мере за заштиту, обезбеђење и одржавање
комуналних објеката;
3) ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не извршава уговорене
обавезе или не обавља комуналну делатност на
уговорени начин;
4) ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не поступа по налогу
надлежног органа општинске управе у поступку
надзора; 
5) ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не предузме наложене
мере у случају непланираних прекида у вршењу
делатности или у случају штрајка ако није
обезбеђен минимум процеса рада. 

Члан 19.

У случају раскида уговора из члана 18.
став 1. тачка 2, 3, 4 и 5, лице којем је поверено
обављање комуналне делатности је дужно да
надокнади насталу штету по прописима о
одговорности за штету. 

Члан 20.
Скупштина општине ће у случају

раскида уговора привремено поверити обављање
комуналне делатности другом јавном предузећу
или другом правном или физичком лицу
регистрованом за обављање делатности
уговором закљученом на основу непосредне
погодбе.

Непосредну погодбу у име општине
склапа Председник општине и о појединостима
погодбе извештава Скупштину општине на првој
наредној седници.

Уговор којим се привремено поверава
обављање комуналне делатности траје до
завршетка поступка поверавања обављања
комуналних делатности из члана 4. ове одлуке, а
најдуже 1 годину од закључивања.

VII НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 21.

Цене комуналних услуга се одређују на основу
следећих начела:

1) примена начела “потрошач плаћа”;
2) примена начела “загађивач плаћа”;
3) довољности цене да покрије пословне расходе;
4) усаглашености цена комуналних услуга са
начелом приступачности;
5) непостојања разлике у ценама између
различитих категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим трошковима
обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника
комуналних услуга примењују различити методи
обрачуна, водиће се рачуна да цена буде
сразмерна са трошковима пружања те услуге.

Пружалац комуналне делатности  може
прописати да се у поступку контроле коришћења
комуналне услуге наплаћује посебна цена за
случај коришћења комуналне услуге на начин
који је у супротности са прописима којима се
уређује та комунална делатност.
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Цене комуналних услуга могу се плаћати
унапред.

Члан 22.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга
су:
1) пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима
вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.

Члан 23.
Средства која су намењена за

финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

Општинска Управа Одељење за
урбанизам комунално стамбене и имовинско
правне послове дужно је да прати кретање цена
комуналних услуга а нарочито усклађеност цена
комуналних услуга са принципима утврђеним
овом Одлуком.

Влада својим актом ближе прописује
обвезнике комуналне накнаде, основ за обрачун
износа комуналне накнаде, мерила за обрачун
износа комуналне накнаде, највише износе
комуналне накнаде, ослобођења и друга питања
од значаја за утврђивање износа и наплату
комуналне накнаде.

Надлежни орган Општинске управе у
складу са законом и актом из става 3. овог члана
својим општим актом утврђује зоне,
коефицијенте и друга питања од значаја за
утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.

Члан 24.
Општинска управа може да у оквиру

организације делатности одржавања јавног
осветљења, својом одлуком пропише услове за
коришћење ове комуналне услуге за кориснике
који су евидентирани као потрошачи код
предузећа за дистрибуцију електричне енергије.

Наплата накнаде која се односи на
делатност одржавања јавног осветљења врши се
преко предузећа за дистрибуцију електричне
енергије, на начин утврђен одлуком Општинске
управе и уговором који Опшинска управа
закључи са тим предузећем.

Одлуку о промени цена комуналних
услуга доноси вршилац комуналне делатности.

На одлуку о промени цена комуналних
услуга из члана 3. став 1. тач. 1) - 8) ове одлуке
осим превоза посмртних остатака умрлог,
сагласност даје надлежни орган Општинске
управе.

Уз захтев за давање сагласности из става
4. овог члана, вршилац комуналне делатности
надлежном органу Општинске управе доставља
образложење које нарочито садржи разлоге за
промену и детаљну структуру предложене цене.

Општинска управа објављује захтев за
давање сагласности на одлуку о промени цена
комуналних услуга, са образложењем, на
огласној табли у седишту јединице локалне
самоуправе, као и у електронском облику путем
интернета, најмање 15 дана пре доношења
одлуке.

Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности из става 4. овог члана, односно
уговором о поверавању, могу се уредити услови
под којима промена цене комуналне услуге може
да ступи на снагу и пре добијања сагласности
надлежног органа Општинске управе, уз обавезу
вршиоца комуналне делатности да надокнади
разлику корисницима комуналних услуга ако
надлежни орган јединице локалне самоуправе
одбије да да сагласност на повећање цене.

Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности, односно уговором о поверавању,
може се уредити начин промене цене комуналне
услуге на иницијативу надлежног органа
Општинске управе.

Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности, односно уговором о поверавању,
могу се уредити одговорност, односно права и
обавезе уговорних страна за случај да се цена
комуналне услуге која не подлеже давању
сагласности, не утврди у износу који је у складу
са методологијом утврђеном у уговору о
поверавању.

Члан 25.
Корисник комуналне услуге дужан је да

плати цену комуналне услуге на начин и у
роковима одређеним посебним одлукама о
начину обављања комуналних делатности.

Начин и рокови наплате цена комуналне
услуге, као и права корисника у случају
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неиспоруке и невршења, односно неквалитетног
вршења комуналне услуге уређују се посебним
прописима о начину обављања комуналних
делатности. 

Члан 26.
Цене свих врста комуналних услуга

образују се у складу са елементима за
одређивања цене комуналних услуга прописаним
законом и прописима заснованим на закону, као
и на основу методологије из одлуке о начину
обављања комуналне делатности, односно
уговора о поверавању обављања комуналне
делатности.

О ценама комуналних услуга одлучује
вршилац комуналне делатности, по претходно
прибављеној сагласности Општинског већа
општине Велико Градиште.

На одлуку вршиоца комуналне
делатности о промени цене код којих се може
утврдити крајњи корисник (снабдевање водом за
пиће и др.) сагласност даје Општинско веће.

Општинско веће доноси одлуку о
сагласности на првој седници након подношења
захтева за давање сагласности.

Члан 27.
Комунална накнада је накнада за

комуналне услуге код којих се не може утврдити
крајњи корисник (управљање пијацама,
одржавање улица и путева, одржавање чистоће
на површинама јавне намене, одржавање јавних
зелених површина и др.). 

Скупштина општине посебном одлуком
утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од
значаја за утврђивање износа и наплату
комуналне накнаде, у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.

Комунална накнада наплаћиваће се од
дана ступања на снагу одлуке из става 2. овог
члана.

VIII СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 28.
Општинско Веће општине Велико

Градиште може утврдити категорије корисника
комуналне услуге који плаћају субвенционирану
цену комуналне услуге, као и износ субвенција
за сваку категорију.

Надлежни орган општинске управе
дужан је да вршиоцу комуналне делатности
достави списак и податке корисника комуналних
услуга из става 1. овог члана (име и презиме,
ЈМБГ, адреса пребивалишта), са укупно
исказаним износом субвенција, до септембра
текуће године за наредну годину, као и да
надокнади субвенционисани део цене вршиоцу
комуналне делатности, у периоду од 30 дана од
дана извршења комуналне услуге.

Уговором о поверавању може се
предвидети субвенционирани износ цене за
одређене категорије корисника који се неће
надокнађивати вршиоцу комуналне делатности. 

IX НАДЗОР
Члан 29.

Инспекцијски надзор над спровођењем
ове Одлуке и надзор над обављањем комуналних
делатности односно комуналних послова врши
Општинска управа, Одељење надлежно за
послове комуналне инспекције, у складу са
законом и овом одлуком. 

Надзор над извршавањем уговора о
поверавању комуналних послова закључених на
основу Одлуке врши Општинско веће. 

Предузеће, правно лице, физичко лице,
односно предузетник коме је поверено обављање
комуналне делатности у обавези је да
Општинском већу доставља Извештај о
реализацији обављања комуналне делатности
односно поверених комуналних послова. 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

Одлуке Скупштине општине о условима
и начину обављања појединих комуналних
делатности, односно комуналних послова, као и
други акти у овој области донети од стане
Општинског већа и других надлежних органа
Општине, остају на снази и примењиваће се до
доношења нових одлука Скупштине општине
којима ће у складу са законом и овом Одлуком
бити уређена питања која се односе на услове и
начин обављања појединих комуналних
делатности, односно комуналних послова. 

Привредни субјекти којима је
оснивачким актима или уговорима у поступку
поверавања, поверено обављање комуналних
делатности, односно комуналних послова,
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настављају са обављањем истих, до доношења
аката из става 1. овог члана, односно до истека
рока на који су закључени уговори о поверавању
или до раскида. 

Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлукa o комуналним делатностима на
територији општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/15 од
10.07.2015. године.)

Број: 352-35/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима(„Сл.Гласник РС“ бр.88/2011 и
104/2016)и на основу члана 1.Закона о сахрањи-
вању и гробљима(„Сл.Гласник
СРС“бр.20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.Гласник РС“
бр.53/93,67/93,48/94,101/205-др. Закони) члана
20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон )  и члана 18. тачка 6. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“ бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16),
Скупштина општине Велико Градиште нa 9. сед-
ници одржаној дана 28.04.2017. године, донела је 

О Д Л У К У 
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Ово одлукм одређује се поступак и начин
уређења и одржавања гробља и сахрањивање, од-
носно опремање простора за сахрањивање, из-
градња и одржавање стазе, уређивање, опремање
и одржавање објеката за погребне услуге, одржа-

вање гробова, укоп умрлих, њихов пренос и пре-
воз и пружање других погребних услуга.

Члан 2. 
Гробље у смислу ове одлуке је земљиште

које је Скупштина општине одредила за сахра-
њивање умрлих, као и сви објекти и уређаји који
се налазе на том земљишту, а служе за сахрањи-
вање.

Гробље је комунални објекат од општег
интереса.

Члан 3.
Земљиште за нова гробља за град Велико

Градиште одређује се одлуком Скупштине оп-
штине Велико Градиште.

У сеоским насељима, земљиште за
гробље одређује се просторним планом општине
Велико Градиште. 

Члан 4. 
Уређење и одржавање гробља у граду Ве-

ликом Градишту, сахрањивање, опремање про-
стора за сахрањивање, изградња и одржавање
стаза, уређивање, опремање и одржавање
објеката за погребне услуге, одржавање гробова,
укоп умрлих, њихов превоз и пренос и пружање
других погребних услуга врши Јавно комунално
предузеће „Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта (у даљем тексту:  ЈКП) у складу са За-
коном о сахрањивању и гробљима, законом о ко-
муналним делатностима и одредбама ове одлуке.

У сеоским насељима и другим насеље-
ним местима на територији општине Велико Гра-
диште, уређивање и одржавање гробља врши
месна заједница на чијем се подручју налази
гробље.

Послове из става 2.овог члана, месна
заједница може поверити ЈКП-у или другом
предузећу, односно предузетнику, који испуњава
прописане услове за обављање ове комуналне де-
латности.

II. САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ
Члан 5.

Сахрањивањем умрлих у смислу ове од-
луке сматра се покопавање посмртних остатака
умрлог на гробљу које је у употреби и друге
радње које се са тим циљем предузимају.

Гробље у коме ће се вршити сахрана од-
ређује се по правилу према месту у коме је лице
умрло или пребивалишту умрлог у часу смрти
или у другом месту кад је умрли у за живота
изјавио жељу или по жељи лица о чијем се
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трошку врши сахрањивање. Лице које у тренутку
смрти није имало последње пребивалиште, сах-
рањује се у месту на чијем је подручју преми-
нуло.

Члан 6.
Сахрањивање посмртних остатака ум-

рлих врши се из просторије која служи за чување
посмртних остатака умрлог до сахрањивања  и
испраћај посмртних остатака до гробног места (
у даљем тексту: капела). 

Сахрањивање посмртних остатака ум-
рлих у гробљу, ако на њима не постоји капела
врши се преношењем посмртних остатака из
куће умрлог до гробља на уобичајен начин.

Члан 7.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде ње-
гови сродници или лица која су била дужна да
га издржавају или да се о њему старају. 
Уколико не постоје лица из претходног става
или нису у могућности да изврше сахрањивање,
сахрану ће извршити ЈКП у месту где је лице
које треба да се сахрани умрло, о трошку
Центра за социјални рад општина Велико Гра-
диште и Голубац.
Уколико лице из става 1.овог члана одбије са-
храњивање, сахрањивање ће се извршити о
трошку Центра за социјални рад општине Ве-
лико Градиште и Голубац.
Центар за социјални рад има право на накнаду
трошкова сахрањивања из заоставштине ум-
рлог.

Члан 8.
Сахрањивање умрлих може се вршити

само на гробљу које је у употреби, а у складу са
законом и овом одлуком. 

Сахрањивање ће се обављати од 1.ок-
тобра до 31.марта у времену од 10 до 15 часова,
а у осталим месецима од 10 до 17 часова.

Члан 9.
Сахрањивање умрлих врши се по одоб-

рењу ЈКП или месне заједнице у складу са одго-
варајућим санитарним прописима на начин који
одговара пијетету према умрлом, достојанству
места на коме он почива и уз поштовање осећања
сродника умрлог и других особа које су биле
блиске са умрлим.

По изношењу ковчега са посмртним
остацима из капеле могу се вршити верски
обреди у складу са обичајима и прописима вер-
ских заједница.

Члан 10.
Трошкове сахрањивања сносе лица која

су дужна да обезбеде сахрањивање.
Ако не постоје лица која су дужна да

обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања
сноси Центар за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац на чијој територији је умрли
имао последње пребивалиште.

Уколико се не може утврдити последње
пребивалиште умрлог, трошкове сахрањивања
сноси Центар за социјални рад  на чијој терито-
рији је наступила смрт или су пронађени по-
смртни остаци. Центар за социјални рад или
месна заједница  која је обезбедила сахрањивање
умрлог лица, има право на накнаду трошкова од
лица која су била дужна да обезбеде сахрањи-
вање из заоставштине умрлог.

III. ПРИЈАВЉИВАЊЕ УМРЛОГ
Члан 11.

Сваки смртни случај у насељу Великом
Градишту мора се пријавити ЈКП-у ради одређи-
вања времена сахране и извршења других услуга
око сахрањивања.

Члан 12.
Сахрањивање се пријављује JКП-у

одмах, а најкасније 12 сати  пре сахране. 
На основу потврде о смрти, ЈКП одређује

дан и сат сахране у споразуму са лицем које је
пријавило сахрану. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да
са ЈКП-ом закључе уговор о закупу гробног
места на период од 10 година.

Члан 13.
Уколико је смрт наступила у болници или

су посмртни остаци пренети у мртвачницу бол-
нице, а у року од 24 часа се не јави лице које је
по закону обавезно да обезбеди сахрану, над-
лежна служба је дужна да пријави смртни случај
Центру за социјални рад општина Велико Гра-
диште и Голубац ради преузимања и сахрањи-
вања посмртних остатака. 
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Члан 14.
Лица која су по закону дужна да обезбеде

сахрану су у обавези да у року од 24 часа од
смрти лица, преузму и пренесу посмртне остатке
у капелу на гробљу и да их чувају до сахране.

Члан 15.
ЈКП је дужно да одмах по пријави смрти

утврди са подносиоцем пријаве време обављања
сахране, као и време преноса посмртних остатака
од стана или болничке мртвачнице у капелу на
гробљу.

Члан 16. 
Пренос посмртних остатака из места у

место врши се специјалним погребним возилом.
Пренос посмртних остатака од стана ум-

рлог или болничке мртвачнице до капеле на гро-
бљу врше лица која обављају погребну
делатност, а на захтев лица која су по закону
дужна да обезбеде сахрану.

ЈКП , по жељи породице покојника, обез-
беђује особље за пренос ковчега од капеле до
гробног места.

За пренос посмртних остатака умрлог од
заразних болести примењују се посебни про-
писи.

Члан 17.
Ковчег са посмртним остацима умрлог

може остати у капели до времена за сахрану с
тим што не може бити дуже од 24 часа  од
пријема посмртних остатака у капелу.

Члан 18.
Спровод умрлог вршиће се од капеле до

гробног места. Забрањује се спровод посмртних
остатака улицама, уколико се сахрана врши на
гробљу на коме постоји капела. 

IV. НАЧИН САХРАЊИВАЊА
Члан 19.

Укопавање посмртних остатака врши се
у одређено гробно место према утврђеној парце-
лацији гробних места.

Умрли чланови једне породице сах-
рањују се по правилу у повезана гробна места
(породичне гробове), ако има слободних гробних
места, дубинске гробнице или породичне гроб-
нице.

Члан 20.
Гробно место за сахрањивање посмртних

остатака умрлог у Великоградиштанском гробљу
даје на коришћење ЈКП, а у осталим гробљима
месне заједнице. Под гробним местом подразу-
мева се гроб и гробница.

Члан 21.
Додељивање гробних места за поједи-

начне гробове  врши се редом како су умрли
пријављивани.

Члан 22. 
Издавање гробних места може се вршити

и пре него што је настала потреба за сахраном уз
обавезу уређења гробног места. Гробна места
могу бити одвојена (појединачна) и повезана (по-
родична), с  тим што не може бити више од 6
гробних места у једном оквиру, зависно од плана
уређења и одржавања гробља.

О праву коришћења гробних места за-
кључује се уговор  између ЈКП, односно месних
заједница и закупца гробних места: Димензије
гробних места утврђују се и то: једно гробно
место 130 х 270, два гробна места 240 × 270, а
свако даље гробно место по дужини остаје исто,
а по ширини продужује се за 80 цм. Димензије
раке утврђују се 210 х 80 х 150 цм, а за дубинску
гробницу су 340 х 270 х 220 цм. 

Члан 23. 
У један гроб се може укопати само једно

умрло лице. Изузетно дозвољено је у један гроб
закопати умрлу родиљу са мртворођеним дете-
том

Одредбе овог члана не односе се на ду-
бинске гробнице.

Члан 24. 
ЈКП води прописану евиденцију о сахра-

њивању у Великоградиштанском гробљу, одно-
сно месне заједнице за гробља на свом подручју

.
V. ПОЧИВАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

Члан 25.
Посмртни остаци сахрањених морају да

почивају у гробном месту најмање 10 година од
дана сахрањивања (обавезни рок почивања).

Породице, сродници и друга лица која
за то имају интерес имају право да по истеку
обавезног рока почивања продуже рок почи-
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вања посмртних остатакас под условом да су
гроб, односно гробница уређени према плану
уређења гробља као и да плате накнаду за ко-
ришћење гробног места за продужени рок по-
чивања

Рок продуженог почивања посмртних
остатака износи 10 година и може се више пута
продужити.

Рок почивања посмртних остатака може
се продужити до стављања гробља ван упо-
требе.

Члан 26.
У исто гробно место (дубинска гробица)

за које није истекао обавезни рок почивања може
се сахранити брачни друг сахрањеног, његов
сродник по крви у правој линији и у породичној
линији до четвртог степена сродства као и
брачни другови тих лица.

На захтев сродника умрлог лица, а уз са-
гласнот лица које има право коришћења гробних
места, могу се у истом гробном месту сахранити
и посмртни остаци умрлог који не спада у ред
лица из става 1.овог члана.

VI. ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС
ПОСМРТНИХ  ОСТАТАКА

Члан 27. 
Посмртни остаци сахрањених не могу се

ископавати и преносити у друго гробље или
друго место док не протекне 10  година од дана
сахрањивања.

Члан 28. 
Сродници или друга заинтересована лица

могу захтевати ископавање посмртних остатака
сахрањеног, ради преноса на друго гробље или
на другом месту у истом гробљу. Ископавање и
преношење посмртних остатака врши ЈКП на
начин и под условима који су прописани посеб-
ним прописима (Правилником о условима и на-
чину ископавања и преношења умрлих лица –
„Службени гласник СРС“, бр.56/76 и 52/82) и
другим прописима.

Уз захтев из става 1 овог члана мора се
поднети одобрење општинског надлежног орган

а за послове санитарне инспекције, спро-
водница и доказ о обезбеђеном месту за сахра-
њивње на другом гробљу и на другом месту у
истом гробљу.

Лица која су захтевала ископавање по-
смртних остатака сахрањеног сносе трошкове ис-
копавања и преноса посмртних остатака на друго
гробље или на друго место у истом гробљу.

Члан 29.
Ископавање и преношење посмртних

остатака не може се вршити у периоду од 1.маја
до 1.октобра.

Члан 30.
За штету која настане услед ископавања

и преношења посмртних остатака на суседним
гробовима, гробницама, стазама и другим објек-
тима на гробљу одговара ЈКП.

Члан 31.
Посмртне остатке из гробова којим је ис-

текао обавезни рок почивања, а није продужен
рок почивања, ЈКП или месна заједница могу ис-
копати и пренети у други гроб и гробницу.

Субјекти из претходног става дужни су
да о намери ископавања и преношења посмртних
остатака у смислу става 1.овог члана писмено
обавесте сроднике сахрањених и да их позову да
у року од 60 дана од дана пријема обавештења
уклоне са гробних места споменике, друга
гробна обележја, знакове и друге предмете који
се налазе на гробном месту.

Уколико су сродници сахрањених непо-
знати или им се не може утврдити тачно место
пребивалишта  обавештење из претходног става
објавиће се на уобичајен начин средствима јав-
ног информисања.

По истеку рока из става 2.овог члана ЈКП
или месна заједница може из гробних места ис-
копати посмртне остатке и пренети их у друго за
то одређено гробно место, обележити их и о томе
водити посебну евиденцију, као и уклонити спо-
менике и друго гробне знакове и предмете који
се налазе на гробном месту.

Уклоњени споменици, други гробни
знаци и предмети са гробних места у смислу пре-
тходног става, постају општинска јавна својина
и са истим располаже ЈКП или месна заједница
која се стара о одржавању гробља.

Члан 32.
Одредба члана 31.ове одлуке не односи

се на гробна места у којима почивају посмртни
остаци заслужних лица, као и на надгробне спо-
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менике од нарочите уметничке и историјске вред-
ности.

VII. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ГРОБЉА
Члан 33. 

Уређивање и одржавање гробља врши се
у складу са урбанистичким и санитарним пропи-
сима. 

Уређивање и одржавање гробних места
врше заинтересована лица (у даљем тексту: за-
купци гробних места). Уколико своју обавезу не
извршавају редовно ЈКП  извршиће ту обавезу на
терет закупца гробног места.

ЈКП је дужно да на захтев заинтересова-
них лица уређује и одржава гробно место уз од-
говарајућу накнаду. 

Члан 34.
Уређивање и одржавање гробља састоји

се у:
свакодневном чишћењу и одношењу1

отпадака као што су: папир, стари венци,
увело лишће, покошена трава, разна амба-
лажа, отпаци грађевиснког материјала, су-
вишна земља и други отпадни материјал.

редовном кошењу траве на слобод-2
ним површинама гробља, прилазним стазама
око гробних места и на гробним местима,

редовном окопавању и резању украс-3
ног дрвећа и шибља, као и одржавању цвет-
них рондела изнад гробних места,

ограђивању гробља одговарајућом4
врстом ограде и одржавању ограде

одржавању у чистом и исправном5
стању свих објеката на гробљу

одржвању у исправном стању свих6
инсталација  на гробљу.

Члан 35. 
ЈКП је дужно да након истека рока од 60

дана од дана сахране, уклони са гробља поло-
жене венце и осушено цвеће.

Члан 36.
За коришћење гробних места (гробова и

гробница ), за уређење и одржавање гробља, као
и за услуге сахрањивања  плаћа се накнада ЈКП
или месној заједници.

Накнада за коришћење гробних места
плаћа се унапред за време од минимално 5 го-
дина.

Накнада за уређење и одржавање гробља
плаћа се у месечном износу, факурисана уз рачун
ЈКП за друге комуналне услуге.

Висину накнаде из става 1, 2 и 3.овог
члана уређује Надзорни одбор ЈКП или месне
заједнице уз сагласност Општинског Већа оп-
штине Велико Градиште.

Члан 37. 
ЈКП које управља гробљем има право на

накнаду и то:
за коришћење гробног места ( у даљем1
тексту: закуп)
за одржавање гробља по једном гробном2
месту (у даљем тексту: одржавање гробља)
за трошкове сахране (у даљем тексту: сахра-3
њивање)
за трошкове превоза посмртних остатака4
мртвачким колицима (превоз)
за трошкове ископавања и преношења по-5
смртних остатака
за уређење гробног места уколико је ова6
обавеза уговором пренета ЈКП (у даљем
тексту: уређење гробног места)
за коришћење капеле и других просторија7
на гробљу.

Члан 38.
Гробно место на коме се налази плоча

може се засадити цвеће или зеленило у складу
са планом уређења и одржавања гробља.

Корисници гробних места могу постав-
љати клупе, посуде за свеће, посуде за цвеће и
друге прикладне предмете који дају лепши из-
глед гробном месту у складу са планом уређења
и одржавања гробља, а по добијеној сагласно-
сти ЈКП-а.

ЈКП је дужно да уклони клупе и друге
предмете са гробних места уколико нису по-
стављене у складу са планом уређења и одржа-
вања гробља.

Члан 39.
ЈКП је дужно да на гробљу постави до-

вољан број корпи за отпатке и редовно из празни.
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VIII.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦА,
ОКВИРА ГРОБНИХ МЕСТА 

И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
Члан 40.

Изградња гробница, оквира гробних
места и надгробних споменика, врши се у складу
са урбанистичким планом уређења гробља, а по
одобрењу ЈКП  или месне заједнице.

Члан 41.
О облику гробнице, оквиру гробних

места, надгробних споменика, одлучују лица која
их постављају односно израђују, с тим да се гроб-
нице, оквири, споменици и други знаци по ди-
мензијама и начину изградње уклапају у
урбанистичко решење гробља или план гробља
који замењује урбанистичка решења на по-
стојећем гробљу.

Члан 42. 
Гробнице се могу градити као поједи-

начне, дубинске или породичне, у складу са пла-
ном парелације гробних места. 

Није дозвољена изградња гробница у
виду покривеног грађевинског објекта (капеле,
барака и сл.) на Велиградиштанском гробљу.

Члан 43. 
Планом уређења гробља уређују се по-

себне парцеле заслужних лица.
О гробовима и гробницама заслужних

лица стара се ЈКП и о њима се води посебна еви-
денција.

Члан 44. 
Реконструкција гробница или другог спо-

мен обележја, као и подизање, преправка или
уклањање споменика и других предмета на гро-
бљу може се вршити у складу са планом уређења
гробља као и у случају да се ради о побољшању
естетског изгледа, поправци или замени другим
спомеником или обележјем веће уметнике вред-
ности.

Члан 45. 
Радове на изградњи гробница, оквира

гробница, надгробних споменика или извођење
других занатских радова на гробљу, могу обав-
љати само лица која су стручна или регистрована
за обављање те делатности.

Лица из претходног става дужна су да
пре почетка извођења радова поднесу захтев ЈКП
за добијање сагласности за извођење радова.

Члан 46.
Гробови и надгробни споменици од по-

себне уметничке и историјске вредности став-
љају се под посебну заштиту и о њима се води
посебна евиденција.

IX. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 47.

О одржавању реда на гробљу  у Вели-
ком Градишту стара се ЈКП.

О одржавању реда на осталим гроб-
љима на подручју општине старају се месне
зједнице.

Члан 48.
На гробљу је забрањено:

оштећивати гробове, гробнице, споменике,1
стазе и друге објекте који служе за потребе
гробља,
певати, галамити, нарушавати јавни ред и2
мир осим пригодног певања везаног за по-
гребни обред,
прескакати ограду, газити алеје и гробове,3
кидати и ломити цвеће, дрвеће и друго
украсно шибље, као и односити цвеће са
гробова
исписивати непристојне натписе или какве4
друге погрдне или увредљиве речи, лепити
слике или истицати рекламе,
уводити животиње и напасати их на гробљу,5
возити бицикл, моторна и запрежна возила6
осим у случају сахране, извођења радова на
изградњи и оправци гробова, као и у слу-
чају превоза лица која се због физичког не-
достатка не могу кретати.
прљати гробове и гробнице, на стазама7
остављати нечистоћу, бацати увеле венце и
цвеће, друге неупотребљиве предмете,
остатке хране  и отпатке ван посуда за
смеће.
отварати гробове и гробнице,8
преиначавати, уклањати споменике или над-9
гробне плоче са гробова и гробница,
употребљавати објекте на пробљу противно10
сврси за коју су намењени,
садити воћно и шумско дрвеће на гробљу11
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држати грађевински материјал без одоб-12
рења ЈКП-а,
постављање споменика и других обележја13
без одобрења ЈКП-а,
сваки други поступак који скрнави над-14
гробне споменике, гробнице и гробља,
сахрањивање умрлог ван одобреног дробног15
места
сахрањивање умрлог без потврде матичне16
службе,
ископавање и пренос посмртних остатака17
без претходно прибављених одобрења и са-
гласности надлежних органа.

Члан 49.
Извођење радова у објектима гробља у

Великом Градишту може обављати ЈКП или ра-
дове  могу вршити сродници умрлог или те по-
слове могу поверити занатлијама који имају
пријављену самосталну занатску радњу  или
предузећу које се бави том делатношћу а на оста-
лим гробљима на територији општине Велико
Градиште ове радове могу вршити сродници ум-
рлог или те послове могу поверити занатлијама
који имају пријављену самосталну занатску
радњу. 

Уколико послове из става 1 обављају
сродници умрлог, односно занатлије које
имајупријављену самосталну занатску радњу
или предузеће које се бави том делатношћу,
дужни су да их обављају у току радног вемена
ЈКП-а.

Лица из претходног става дужна су да
уплате одговарајућу накнаду уколико радове из-
воде после радног времена, уз прибављено одоб-
рење ЈКП-а.

Члан 50.
За вршење занатских и услужних делат-

ности на гробљу важе поред општих прописа и
следеће одредбе:

занатски радови се могу обављати само по1
претходно прибављеном одобрењу ЈКП,
ЈКП може у одређене дане и у одређено2
доба године да забрани извођење занатских
и других радова на гробљу ван радног вре-
мена, у дане кад се не ради и у дане држав-
них празника,
грађевински материјал (песак, шљунак,3
камен, креч, ризла, цемент и др.) дозвољено
је држати на гробљу само на краће време

које је неопходно да се заврше радови. У
случају да се радови прекину као и после
завршених радова, извођач је дужан да сав
материјал одмах уклони и терен доведе у
исправно стање,
за превоз материјала потребног за извођење4
радова могу се користити прилази и стазе
које одреди ЈКП
ако се приликом извођења радова пронађу5
делови ковчега, кости и други предмети,
одмах ће се закопати на исто место, уз пре-
тходну пријаву ЈКП,
извођачу радова који се не придржава ове6
одлуке ЈКП забраниће рад на гробљу.

Члан 51.
Физичка или правна лица која на било

који начин оштете објекте на гробљу, дужна су
да обештете сопственика тих објеката , односно
одговарају по правилима  о накнади штете.

X. СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ
Члан 52.

Гробље се може ставити ван употребе
(забранити сахрањивање) из санитарних, урба-
нистичких и других оправданих разлога или ако
на гробљу нема више места за сахрањивње. Од-
луку о стављању гробља ван употребе доноси
Скупштина општине на предлог ЈКП-а.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.

Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП ако
поступи супротно одредбама чл.8, 14, 15, 16, 18,
24, 27, 31, 33, 34, 35, 39, 47 и 48.ове одлуке.

За радње из претходног става казниће се
за прекршај и одговорно лице, новчаном казном
у износу од  15.000,00 динара.

Члан 54. 
Новчаном казном од од 10.000,00 динара

казниће се за прекршај грађанин ако поступи су-
протно одредбасма чл.7, 11, 12, 14, 18, 27, 42, 45,
48. и 50.ове одлуке.
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XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.

О спровођењу ове одлуке стараће се Оп-
штинска управа општине Велико Градиште и
комунала инспекција.

Члан 56. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о сахрањивању и гробљима
број 352-4/99-01 („Службени лист општине Ве-
лико Градиште“ број 5/99) 

Члан 57. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана

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

Број: 352-36/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 4. став 3 Закона о кому-
налним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016),члана 20. став 1. тачка 5. За-
кона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ) а  у вези са
чланом 40. Статута општине Велико  Градиште
(Општински службени гласник општине Велико
Градиште“ бр.9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), Скуп-
штина општине Велико Градиште на својој 9.
седници одржаној дана 28.04.2017. године, до-
носи следећу

ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналне делатности управљање
пијацама  и пружање услуга на њима на терито-
рији општине Велико Градиште.

Управљање пијацама је комунално опре-
мање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су на-
мењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа.

Члан 2.
Пијаца у смислу ове Одлуке је простор од-

ређен планским и другим актом  општине Велико
Градиште који је намењен и комунално опрем-
љен за промет пољопривредно - прехрамбених и
других производа на мало и вршење услуга у
промету робе, чије се одржавање, опремање и ко-
ришћење врши у складу са овом Одлуком.

Пијаца из става 1. овог члана може бити:
зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна и
привремена мини пијаца.

Члан 3.
Под пијацама на територији општине Ве-

лико Градиште подразумевају се:
Градска „Зелена“ пијаца на Тргу Младена1
Милорадовића у Великом Градишту, која је
вишенаменска:
a. зелена пијаца
b. пијаца за продају производа опште намене
Робна пијаца „Бувљак“ у Великом Градишту,2
Зелена пијаца у викенд насељу „Бели Баг-3
рем“
Зелена пијаца у насељу Средњево4
Пијаца у насељу Мајиловац, састоји се од три5
одвојена дела, и то:

a. зелена пијаца,
b. робна пијаца, и
c. сточна пијаца.

Зелена пијаца у насељу Чешљева Бара.6
Делатност одржавања пијаца и пружања

услуга на пијацама из става 1, тачака 1,2 и 3 овог
члана обавља ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из
Великог Градишта (у даљем тексту: Предузеће).

Делатност одржавања пијаца и пружања
услуга на пијацама из става 1, тачака 4,5 и 6 овог
члана обављају Месне заједнице на чијој се те-
риторији пијаце налазе или предузећа, привредна
друштва односно предузетници, у складу са за-
коном.

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПИЈАЦАМА

Члан 4.
Одржавање пијаца обухвата све послове

којима се обезбеђује несметано вршење промета
и услуга у промету робе на пијацама као што је:
свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбе-
ђење и чување пијаце, наплата накнаде за кориш-
ћење објеката, опреме и пијачног простора
(пијачна такса), одржавање објеката комуналне
инфраструктуре (јавне чесме, јавног ВЦ-а,  ин-
сталације водовода и канализације, ограде, пијач-
ног платоа и сл.).

Члан 5.
Предузеће прописује Пијачни ред за пијацу

коју одржава.
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Пијачним редом прописују се права и оба-
везе учесника у промету на пијаци, начин и
услови коришћења појединих објеката, опреме,
уређаја и сл.

На Пијачни ред из става 1. овог члана са-
гласност даје Председник општине Велико Гра-
диште.

Члан 6.
Предузеће је дужно да Пијачни ред ис-

такне на огласној табли пијаце или да на други
примерен начин упозна кориснике пијачних
услуга о истом, који су дужни да се придржавају
прописаног Пијачног реда.

Члан 7.
О Пијачном реду се старају овлашћени

радници Предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник преузећа за време

вршења послова обезбеђења реда на пијаци носи
службено одело са ознаком предузећа које одр-
жава пијацу.

Овлашћени радник из става 1. овог члана
ће упозорити корисника пијачног простора,
објекта, опреме, односно грађанина на обавезу
поштовања пијачног реда и по потреби обаве-
стити комуналну инспекцију и полицију ради
предузимања одговарајућих мера.

Члан 8.
Радно време пијаце прописује предузеће,

односно привредно друштво, предузетник које
одржава пијацу Пијачним редом.

Предузеће, односно привредно друштво,
предузетник које одржава пијацу мора на видном
месту истакнути радно време пијаце.

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА

Члан 9.
Пијаца има одговарајућу комуналну ин-

фраструктуру, одређен број сталних објеката и
простор на коме се постављају и распоређују
пијачни објекти и опрема.

Пијачни простор мора бити ограђен, уре-
ђен и поплочан чврстим материјалом који се лако
чисти и пере.

Члан 10.
Пијаце имају одговарајуће прилазе про-

дајним објектима ради снабдевања робом,
опрему потребну за промет робе и услуга, а могу
имати и просторије за управу пијаце односно ов-
лашћеног радника предузећа.

Предузеће је дужно да на пијацама обез-
беди санитарно-хигијенске услове за изградњу и
уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправ-
ном водом, одвод отпадних вода, уклањање

чврстог отпада, потребан број тоалетних просто-
рија сразмерно броју продајних објеката, у
складу са посебним прописима.

Члан 11.
Предузеће је дужно да пијацу опреми по-

требним бројем и врстом пијачних објеката у за-
висности од врсте пијаце.

Предузеће је дужно да пијачне објекте по-
стави тако да обезбеди функционалност и естет-
ски изглед пијаце и омогући купцима несметану
куповину.

Пијачни објекти на зеленој пијаци се мо-
рају распоредити тако да се обезбеди одвојен
простор за продају пољопривредно-прехрамбе-
них производа и непрехрамбених производа и
услуга, као и вршење занатских услуга.

Члан 12.
Пијачни објекат је мањи монтажни објекат,

киоск и други привремени објекат, као и тезга,
витрина, рам, бокс и други покретни објекат.

Стални објект на пијаци гради се у складу
са планским актом и по прописима о изградњи
објеката, а његова намена одређује се уз саглас-
ност предузећа, односно предузетника који одр-
жава пијацу.

Пијачне објекте поставља и уклања Пред-
узеће које одржава пијацу.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
пијачни објекат може поставити и други власник
објекта уз претходно прибављену сагласност
Предузећа које одржава пијацу.

Привремени пијачни објект постављен без
сагласности предузећа, односно предузетника
који одржава пијацу, власник је дужан да уклони
по налогу надлежног органа.

Члан 13.
Пијачни објекат у коме се врши продаја

мора да испуњава минималне хигијенско-тех-
ничке услове прописане за продају одређене
врсте производа и мора бити у исправном стању.

Пијачни објекат који не испуњава услове
из става 1. овог члана, Предузеће, односно лице
из члана 12. став  4. ове Одлуке, дужно је да по-
прави или уклони.

Пијачни објект који не буде поправљен, по
налогу државног органа, биће уклоњен о трошку
лица које је било дужно да поступи по налогу.

Члан 14.
На пијацама мора постојати улаз за мо-

торна возила, а посебан улаз за пешаке са одго-
варајућим стабилним капијама. 

Предузеће, односно предузетник који одр-
жава пијаце, одређује, у зависности од врсте
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пијаце, простор за постављање пијачних објеката
као и простор за продају из возила.

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА,
ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА

Члан 15.
Предузеће даје на коришћење пијачне

објекте, опрему и простор правном или физич-
ком лицу односно предузетнику у складу са за-
коном и овом Одлуком.

Начин и услови коришћења објеката,
опреме и простора из става 1. овог члана ближе
се утврђују посебним актима које доноси Пред-
узеће.

Члан 16.
За коришћење пијачног простора и објекта

корисник плаћа дневну накнаду (пијачну таксу)
Предузећу.

Висину дневне накнаде одређује Пред-
узеће посебним актом, на који сагласност даје
Председник општине Велико Градиште.

Тарифу пијачних такси предузеће је дужно
да истакне на видном месту на пијаци.

Пијачна такса се плаћа уз издавање пропи-
сане признанице, односно фискалног рачуна, на
наплаћени износ.

Уколико је пијачна таккса неправилно на-
плаћена погрешном применом тарифе или је учи-
њена рачунска грешка, погрешно наплаћен износ
вратиће се кориснику одмах на лицу места.

Ако корисник услуге на захтев овлашћеног
радника Предузећа не плати дневну пијачну
таксу, ускратиће му  се право коришћења пијач-
ног простора, објеката и опреме.

Члан 17.
Стални, привремени и покретни пијачни

објекат, као и пијачни простор даје се на кориш-
ћење на основу уговора о закупу места, односно
објекта, који закључује предузеће, односно пред-
узетник који одржава пијацу и корисник објекта.

Уговором из става 1. овог члана одређују
се тип, намена, време коришћења и друга питања
од значаја за коришћење објекта и простора.

Члан 18.
За продају производа, корисник који нема

закључен уговор о закупу места, односно
објекта, заузима место на пијаци према редо-
следу доласка на пијацу, изузев оних места која
су дата у закуп и видно обележена.

Члан 19.
Корисник објекта је дужан да:

на видном месту истакне фирму под којом1
послује у складу са законом, уколико се ради
о правном лицу, предузетнику или регистро-
ваном газдинству,
објекат користи за промет пољопривредних2
и других производа и вршење занатских
услуга у оквиру радног времена пијаце,
одржава објекат у исправном стању,3
на роби истакне малопродајну цену на вид-4
ном месту и да по тој цени продаје робу,
дужан је да робу тачно мери, а на захтев5
купца изврши контролу мерења на јавном
кантару,
за све време обављања делатности одржава,6
чисти простор који користи, као и да отпад
смести у одговарајуће посуде, а по завршетку
радног времена пијаце, односно своје дневне
продаје, почисти пијачни простор који кори-
сти и отпатке и друге смеће смести у судове
постављене у ову сврху.

Ако корисник објекта не поступи или по-
ступи супротно одредби става 1. овог члана,
Предузеће може истом ускратити даље кориш-
ћење пијачног простора односно објекта.

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА
Зелене пијаце

Члан 20.
На зеленим пијацама (у оквиру њих и на

млечној пијаци), на отвореним пијачним тезгама
и другим објектима обавља се промет на мало:

пољопривредно-прехрамбених производа1
(свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских
плодова, печурки, млека и млечних про-
извода, меда и пчелињих производа, јаја, за-
клане живине, дивљачи, хлеба и пецива,
производа од теста и других животних на-
мирница),
цвећа, украсног и лековитог биља, садног ма-2
теријала, украсних јелки, омота за паковање
намирница,
непрехрамбених производа занатских радњи3
и домаће радиности, ако је за ту врсту про-
извода уређен посебан простор на зеленој
пијаци у складу са прописима о уређењу
пијаце.

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3.
овог члана се обавља одвојено од пољопри-
вредно - прехрамбених производа, на посебно
уређеном простору зелене пијаце.

Забрањено је вршити продају производа из
става 1. овог члана ван простора предвиђених за
ту врсту робе.
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Члан 21.
Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и

млечни производи, коре, тестенине и други про-
изводи од теста се продају на зеленој пијаци само
на просторима намењеним за продају тих про-
извода.

Пољопривредни произвођачи могу да про-
дају заклану живину, прасад, јагњад и дивљач са
очишћеном изнутрицом, под условом да продају
сопствене производе и да је надлежни орган ут-
врдио исправност истих.

Робне пијаце
Члан 22.

На робним пијацама се обавља промет на
мало:

непрехрамбених производа и то:1
текстила,•
одеће,•
обуће,•
финалних производа за личну употребу•
и употребу у домаћинству од порцелана,
стакла,керамике, коже, текстила, гуме и
пластике,
металне и електротехничке робе за чији•
промет и употребу није прописано обез-
беђење
гарантног листа и техничког упутства, •
спортске опреме,•
хемијских производа и то: сапуна и де-•
терџената, препарата за чишћење и по-
лирање,
козметичких и тоалетних препарата,•
књига и канцеларијског прибора.•

половне тј. употребљаване робе (одећа,2
обућа, кућни предмети, аутоделови, мотори и
њихови делови, електрични апарати и друга
слична роба).

Индустријско - непрехрамбени про-
изводи из става 1. тачке 1. овог члана продају се
у киосцима или на тезгама које су физички од-
војене и чија површина не може бити мања од
2м2, а висина најмање 2м.

Половна роба из става 1. тачке 2. овог
члана може се продавати и на отвореним тезгама.

Продаја половних путничких и теретних
возила и мотоцикала, као и њихових половних
резервних ауто - делова обавља се на робној
пијаци, док се планским актима Општине Велико
Градиште не определи посебна локација ауто
пијаце.

Члан 23.
Продаја резане грађе, огревног дрвета и

других производа од дрвета већих димензија,
садница, надгробних споменика, жице, и др. а
коју врше произвођачи ових производа, обавља
се на посебном делу робне пијаце, односно про-

стору плански одређеном за те намене у непо-
средном окружењу робне пијаце.

Члан 24.
Пољопривредне и индустријско – непре-

храмбене производе на зеленим и робним
пијацама могу продавати:

индивидуални пољопривредници и чланови1
њиховог породичног домаћинства ,
правна лица, предузетници и предузетници2
који су основали радњу на тезги или сличном
објекту за промет на мало  или велико пољо-
привредних и индустријско непрехрамбених
производа.

Продавци половне робе не морају да ис-
пуњавају услове из става 1 овог члана.

Сточна пијаца
Члан 25.

На сточној пијаци се обавља промет живе
стоке, живине, кућних љубимаца, егзотичних
птица, рибица, голубова и зечева.

На сточној пијаци је забрањен промет меса
и месних прерађевина.

Члан 26.
Сточна пијаца мора бити ограђена, са обез-

беђеном водом, септичком јамом или колектором
за прикупљање отпадних вода, простором за уто-
вар и истовар стоке и вагом за мерење стоке.

Члан 27.
Вашари и сајмови се обављају на местима

која су предвиђена планским актом и уређена, на
начин и у време које одреди Општинско веће оп-
штине Велико Градиште.

VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА

Члан 28.
Пољопривредно - прехрамбени производи

који су намењени људској исхрани морају бити
одговарајућег квалитета, у складу са прописима
о квалитету животних намирница.

Ради заштите од загађивања, млеко и
млечни производи морају бити смештени у рас-
хладне витрине, а тестенине и други производи
од теста у одговарајуће стаклене витрине или по-
кривене одговарајућом амбалажом у складу са
посебним прописима.

Риба, морски плодови и слично, продају се
на пијаци само у специјализованим продавни-
цама - рибарницама.

Лица која продају намирнице из става 2.
овог члана морају носити бели мантил или блузу
и кецељу, рукавице, као и да користе хигијенски
исправан прибор за услуживање (кашика за
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млечне или друге производе, нож, хватаљка, по-
суда и прибор за држање и захватање намирница
и др.).

Члан 29.
Простор за излагање и продају заклане жи-

вине, прасади и јагњади мора бити обележен, по-
кривен и заштићен од загађивања, са довољним
бројем тезги и столова, који се морају свако-
дневно прати и једном недељно дезинфиковати.

На простору из става 1. овог члана мора
бити обезбеђена вода за пиће.

За чување заклане живине, прасади и јаг-
њади мора бити обезбеђен довољан број расхлад-
них витрина у којима се ове намирнице морају
чувати.

Лица која продају намирнице из става 1.
овог члана су дужна да расхладне витрине одр-
жавају у исправном стању.

Члан 30. 
Предузеће је дужно да обезбеди опште ми-

нималне здравствено-санитарне и техничке
услове на пијацама, а нарочито да: 

пијачни простор буде обележен на уоби-1
чајени начин, 
пијачни платои имају подлогу од материјала2
који одговара одређеној врсти пијаца, у по-
гледу сакупљања отпадака, чишћења, прања
и дезинфекције (асфалт, бетон и др), 
буде постављен довољан број тезги (отворе-3
них или затворених, површине минимум, 2м

2

и висине, минимум, 2,00м), киоска, кон-
тејнера, боксова чија је површина, минимум,
4м

2 
или других сличних објеката или места

за паркирање возила или приколица из којих
се врши продаја, што зависи од врсте пијаце
и врсте робе у промету, 
тезге и други продајни објекти и места за4
продају буду правилно поређани, тако да се
обезбеди несметано кретање корисника
пијачних услуга у пијаци, те да тезге и други
продајни објекти и места буду нумерисани, 
тезге на којима се продаје млеко, млечни про-5
изводи, тестенине и мед буду опремљене
стакленим витринама, 
пијаце буду прикључене на електричну6
мрежу, 
пијаце буду прикључене на мрежу водовода7
и канализације, односно да се обезбеди до-
вољна количина исправне воде за пиће,
прање пијаца, објеката и уређаја на пијацама,
за прање и освежавање пољопривредних
производа које се продају на пијаци, те обез-

беди одвођење отпадних вода у канализацију
или септичку јаму, 
буде обезбеђен санитарни чвор који се са-8
стоји од женског и мушког одељења, опрем-
љен средствима за прање руку, довољно
удаљен од продајног простора и прикључен
на канализациону мрежу,
осветли и обезбеди пијачни простор,9
да постави и обезбеди јавни кантар за про-10
веру мере купљене робе.

Члан 31. 
Предузеће је у обавези да обезбеди одржа-

вање санитарно-хигијенских услова на пијацама
и јавним површинама око пијачног простора, а
нарочито да: 

у току радног времена пијаце, прикупља от-1
патке и уредно празни корпе за отпатке у од-
говарајуће посуде за сакупљање отпадака, 
по истеку радног времена, а најкасније у року2
од 12 сати, уреди пијачни простор, исти очи-
сти, испразни посуде за сакупљање отпадака
и пијачни простор опере водом под притис-
ком, уколико је пијачни плато од чврстог ма-
теријала, 
изврши дезинфекцију пијачних тезги и отво-3
реног продајног простора, најмање два пута
недељно, 
предуземе остале потребне мере за спрово-4
ђење прописа о хигијенско-санитарним и ве-
теринарским условима за продају робе. 

Члан 32.
На пијацама је забрањено:

одлагање отпадака, покварене робе, амба-1
лаже и другог смећа ван судова постављених
за скупљање смећа,
конзумирање алкохолног пића,2
прање продајног простора и опреме водом3
која није употребљива за пиће као и освежа-
вање (прскање) таквом водом пољопри-
вредно-прехрамбених производа, осим на
сточној пијаци, за чије прање се може кори-
стити индустријска или вода из реке, канала
и сл.,
излагање производа на земљи, осим садница,4
цвећа и живе стоке 
додиривање намирница које се употребља-5
вају за исхрану у непрерађеном стању,
загађивање пијачног простора на било који6
начин,
ложење ватре,7
кретање возила по пијачном простору у рад-8
ном времену пијаце, осим у времену предви-
ђеном за допремање робе (у изузетним
околностима може се дозволити кретање во-
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зила и после за то предвиђеног времена, док
се ручна и моторна колица могу користити за
све време рада пијаце),
паркирање возила ван за то одређених места,9
држање амбалаже испред и око продајних10
места и на крововима пијачних тезги,
седење и спавање на тезгама и другим објек-11
тима за излагање производа,
задржавање на пијацама без потребе ван рад-12
ног времена,
увођење паса и других животиња на пијачни13
простор,
прескакање пијачне ограде или оштећење14
исте,
вршење сваке друге радње којом се нарушава15
ред и чистоћа на пијаци.

Члан 33. 
Зелене пијаце морају имати посебне про-

сторе за продају појединих врста робе на мало и
то: 

млекa, млечних производа, меда и тестенина •
живине, •
непрехрамбених производа занатских радњи•
и домаће радиности. 

Члан 34.
Продавци пољопривредно - прехрамбе-

них производа на пијаци дужни су да:
заштите производе од загађивања и квара,1
очисте пијачни простор који користе по за-2
вршетку радног времена пијаце,
расхладне витрине које користе одржавају3
непрекидно у исправном стању,
уредно и благовремено плаћају пијачне4
дажбине.

VII НАДЗОР

Члан 35.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове

Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове,
Општинске управе општине Велико Градиште.

Овлашћени радници предузећа дужни су
да органу из претходног става указују на кршење
одредби ове одлуке и пружају помоћ у раду.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Новчаном казном од 70.000,00 динара у

прекршајном поступку казниће се за прекршај
предузеће које одржава пијацу ако:

не пропише пијачни ред за пијацу коју одр-1
жава (члан 5. ст. 1)
не истакне на огласној табли Пијачни ред или2
на други примерен начин не упозна учеснике

у промету на пијаци са Пијачним редом (члан
6)
не пропише и истакне радно време пијаце3
(члан 8)
не обезбеди санитарно-хигијенске услове за4
изградњу и уређење пијаце, односно поступа
супротно члану 10 став 2. Одлуке ,
пијачне објекте постави тако да ометју функ-5
ционалност и естетски изглед пијаце и омета
купцима несметану куповину (члан 11. став
2)
не поправи нити уклони пијачни објект који6
не испуњава минималне хигијенско - тех-
ничке услове прописане за продају одређене
врсте производа (члан 13. став 2)
не обезбеди посебан улаз за моторна возила7
а посебан улаз за пешаке  на пијаци (члан 14.
став 1)
ако не одреди висину накнаде (пијачне таксе)8
за коришћење пијачног простора и објекта
(члан 16. став 1)
не истакне на видном месту на пијаци висину9
накнаде (пијачне таксе) (члан 16. став 4)
ако не изда прописану признаницу за наплату10
пијачне таксе (члан 16. став 5)
ако не обележи простор за излагање и про-11
дају заклане живине, односно поступа про-
тивно члану 29. ове Одлуке
уколико не обезбеди опште минималне12
здравствено – санитарне и техничке услове
на пијацама одређене чланом 30. ове Одлуке
ако не обезбеди  одржавање санитарно – хи-13
гијенских услова на пијацама и јавним по-
вршинама око пијачног простора одређених
чланом 31. ове Одлуке

Уколико пијацом управља предузетник каз-
ниће се новчаном казном за прекршаје наведене
у ставу 1. овог члана у износу од 50.000,00 ди-
нара.

Одговорно лице у правном лицу које
управља пијацом и одржава је казниће се новча-
ном казном у износу од 15.000 динара.

Члан 37.
Новчаном казном у прекршајном поступку

казниће се за прекршај ако не поступи или по-
ступи супротно одредбама 

члана 12, става 5 – уколико постави пијачни1
објект без сагласности предузећа, односно
предузетника који одржава пијацу,
члана 13, става 2 – уколико не поправи или2
уклони пијачни објекат у коме се врши про-
даја, постављен уз претходну сагласност
предузећа, односно предузетника који одр-
жава пијацу,
члана 16, ставови 1 и 6– не плати дневну3
пијачну таксу
члана 19. 4
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члана 20. став 3. и члана 21. став 1. – ако5
врши продају одређених производа ван про-
стора предвиђених за ту врсту робе,
члана 24 став 1 – врши продају производа6
на зеленим и робним пијацама без испуња-
вања услова одређених ставом 1 овог члана
члана 25. става2 – акон а сточној пијаци7
врши прометмеса и месних прерађевина,
члана 28,8
члана 29. става 4 – уколико расхладне вит-9
рине не одржавају у испоравном стању
члана 32,10
члана 3411

физичко лице новчаном казном у износу•
од 10.000,00 динара,
предузетник и друго правно лице новча-•
ном казном у износу од 50.000,00 ди-
нара,
одговорно лице у правном лицу новча-•
ном казном у износу од 15.000,00 ди-
нара.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.
Предузеће је дужно да акте из члана 5.

став 1. и члана 16. став 2. ове Одлуке донесе у
року од 60 дана од дана ступања ове Одлуке на
снагу.

Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику оп-
штине Велико Градиште“.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о пијацама бр. 355-15/2006-01-1 од
02.02.2006. године („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 1/2006).

Број: 352-37/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 34. Закона  о  јавној
својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, и
108/2016), чл. 6. и 7. Уредбе  о  условима  при-
бављања  и  отуђења  непокретности  непосред-
ном погодбом, давања  у  закуп  ствари  у  јавној
својини  и  поступцима  јавног  надметања  и
прикупљања писмених понуда („Службени глас-
ник РС“ број 24/12, 48/2015 и 99/2015) и члана
27. Одлуке о јавној својини општине Велико Гра-
диште („Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, број 5/2016),  као и  члана 82. став 1.
тачка 1. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 9/08, 5/2014 и 5/2016), а на предлог Општин-
ског већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 9. седници одржа-
ној дана 28.04.2017. године, донoси следећу

О Д Л У К У
O  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАДИ
ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПРОСТОРА У

ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
У ДЕЛУ ХОДНИКА КОД УЛАЗА ИЗ

ПРАВЦА УЛИЦЕ МИРОСЛАВА ТИРШЕ  

Усваја се предлог Општинског већа, те се1
одобрава издавање у закуп простора  у згради
општине Велико Градиште, у делу ходника
код степеништа из правца улице Мирослава
Тирше а према ситуационом приказу и скици
Урбанистичке службе, за постављање пулта
максималних димензија 1,30x2,90, укупне
бруто површине 3,77м2,  ради отварања шал-
тера платног промета, односно пружања
платних услуга (уплата републичких и локал-
них такси, накнада, пореза, разних обавеза-
рачуна и сл.), а све у циљу унапређења
функционисања Општинке управе и пру-
жања услуга грађанима општине Велико Гра-
диште.
Површина од 3,77м2, издаће се на период од2
годину дана, као неопремљена, неадаптирана
и неуређена, те ће све трошкове опремања,
адаптације и уређења дела ходника који се
издаје у закуп, сносити закупац, у свему
према условима који ће бити ближе дефини-
сани у поступку издавања у закуп, сагласно
позитивним прописима и одредбама Одлуке
о јавној својини општине Велико Градиште. 
Површину која ће се издати у закуп може се3
користити за обављање активности платног
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промета и у друге сврхе се иста не може ко-
ристити.
Овлашћује се Председник општине Велико4
Градиште, а на основу члана 74. став 1. тачка
7. Статута општине Велико Градиште и члана
27.став 3. Одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште, да донесе одлуку о покре-
тању постуака ради издавања у закуп по-
вршине од 3,77м2, у свему сагласно Уредби
о  условима  прибављања  и  отуђења  непок-
ретности  непосредном погодбом,  давања  у
закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступ-
цима  јавног  надметања  и  прикупљања пис-
мених понуда,.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.5

Број: 464-165/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 26. Закона о јавно-при-
ватном партнерству и концесијама (Службени
Гласник РС, број 88/2011 и  15/2016) ) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште “ бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),

Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године
доноси,

О Д Л У К А
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ

ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА  *ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ

СТОЛАРИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
КОТЛАРНИЦЕ – УГРАДЊА НОВОГ

КОТЛА ЗА БИОМАСУ И УГОВОРНО
ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ДОМУ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ*

Члан 1
Даје се сагласност и усваја се Пројекат

јавно-приватног партнерства “Замена постојеће
столарије и реконструкција котларнице –
уградња новог котла за биомасу и уговорно ис-

поручивање топлотне енергије у Дому здравља
Велико Градиште“.

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана

објављивања у Службеном гласнику општине
Велико Градиште.

Број: 511-7/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл.
20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014-др. закон), члана 40. Статута оп-
штине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008 и
5/2014) а у складу са Урбанистичким пројек-
том уређења плаже на Сребрном језеру број
353-96/2017. од 10.4.2017. године потврђен
на седници комисије за планове дана
19.4.2017. године,  на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖ-

НИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ У

ФУНКЦИЈИ УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ ПЛАЖЕ НА

СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ
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Члан 1.
Овом одлуком одређују се локације и

ближи услови за постављање мањих монтаж-
них објеката привременог карактера, уређаја
и опреме у функцији уређења јавне по-
вршине плаже на Сребрном језеру, у складу
са Урбанистичким пројектом уређења плаже
број 353-96/2017 од  10.4.2017. године по-
тврђеним на седници комисије за планове
дана 19.4.2017. године.

Члан 2.
Мањи монтажни објекти привреме-

ног карактера и други садржаји предвиђени
урбанистички пројектом из члана 1. ове од-
луке, постављају се на плажи испред послов-
них угоститељских објеката на следећим
локацијама:

Локација А - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
Локација Б - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру; 
Локација Ц - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
Локација Д - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
Локација Е – у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру; 
Локација Ф - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
Локација Г - у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
Локација И – у ширини објекта - најмање•
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са

припадајућом површином плаже према
језеру; 
Локација 4Х – ширина локације је дефи-•
насана парцелом, са припадајућом по-
вршином плаже према језеру;

све у складу са условима предвиђеним Урба-
нистичким пројектом из члана 1.

Члан 3.
Предвиђеним садржајима врши се за-

узеће јавне површине и постављају се на вре-
менски период до 1 године по спроведеном
поступку прописаним Одлуком о постав-
љању мањих монтажних објеката привреме-
ног карактера на јавним површинама
(„Службени гласник РС“, број 28/2016) и у
складу са условима из ове одлуке.

Члан 4. 
Предвиђени садржаји постављају се

на локацијама испред пословних објеката
угоститељске делатности, чији власници
подносе надлежном органу захтев ради изда-
вања решења којим се одобрава постављање
објекта, или уз њихову писмену сагласност
захтев подносе власници суседних послов-
них објеката.   

Надлежни орган који издаје решење,
може позвати власнике пословних објеката
ради постављања садржаја предвиђених Ур-
банистичким пројектом уз давање примере-
ног  рока за одговор.    

У случају да власник пословног
објекта угоститељске делатности не поступи
по позиву надлежног органа који издаје
одобрење, односно у датом року не поднесе
захтев из става 1. овог члана, по истеку наве-
деног рока може се одобрити заузеће влас-
нику суседног пословног објекта без
достављања писмене сагласности из става 1.  

Члан 5. 
За постављање предвиђених садржаја

на временски период из тачке 3. корисник је
дужан да плаћа укупан износ од 30.000,00
динара.
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Члана 6. 
По престанку заузећа плаже корисник

је дужан да локацију са објектима преда оп-
штини Велико Градиште као титулару права
својине.

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном до-

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

Број: 353-120/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 536. Закона о при-
вредним друштвима (‘’Сл. гласник РС’’, број
36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015),
чл 11. Одлуке о покретању поступка ликви-
дације Jавног предузећа „Дирекција за из-
градњу општине Велико Градиште“ из
Великог Градишта (‘’Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“, број 28/2016 ) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),  

Скупштина општине Велико Гра-
диште, на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О  УСВАЈАЊУ  ПОЧЕТНОГ  ЛИКВИ-

ДАЦИОНОГ  ИЗВЕШТАЈА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“-У
ЛИКВИДАЦИЈИ

1.
УСВАЈА СЕ на Почетни ликвида-

циони извештај ЈП „Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште“ - у ликвидацији
из  Великог Градишта, сачињен од стране

Ликвидационог управника са стањем на дан
07.04.2017. 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 је у члану 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине Ве-
лико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16 и
28/16) и члан 11. Одлуке о покретању по-
ступка ликвидације Јавног предузећа „Ди-
рекција за изградњу општине Велико
Градиште“ из Великог Градишта (‘’Служ-
бени гласник општине Велико Градиште“
број 28/2016) којим је утврђено да Скуп-
штина општине усваја Почетни ликвида-
циони извештај ЈП „Дирекција за изградњу
Велико Градиште“- у ликвидацији, након
чега ће Ликвидациони управник предузети
потребне радње за регистрацију почетног
ликвидационог извештаја у складу са зако-
ном о регистрацији.

Ликвидациони управник ЈП „Дирек-
ције за изградњу општине Велико Гра-
диште“- у ликвидацији, саставио је Почетни
ликвидациони извештај са стањем на дан
07.04.2017. године, па је Скупштина оп-
штине исти усвојила.

Број: 023-14/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката при-
временог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Гра-
диште, 

Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О  ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ

УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено

време, јавне и друге површине у Великом Гра-
дишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:

- Ћирковић Милану из Великог Гра-
дишта, ул. Николе Тесле број 39, локација 1 – на
кат. парцели број 2229/1 КО Велико Градиште,
ширина локације је 20 m уз шетну стазу, а по-
вршина са делом плаже одређеним за одржавање
и опремање је око 4 ара. 

2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 го-
дина уз накнаду у складу са Програмом постав-

љања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .

3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи 27.000,00
динара (и словима: двадесет седам хиљада ди-
нара) за период од 5 (пет) година. 

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподав-
цем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну ло-
кацију користи у складу са својом наменом пред-
виђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру.  

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, која је дата на при-
времено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку докумен-
тацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
трошкова рушења објекта утврђених пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђеним ре-
шењем ако се земљиште приведе другој намени
одређеној одговарајућим планским актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет сред-
става меничног дужника.  

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 го-
дина, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.  

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I

тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садр-
жај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карак-
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тера, а на основу приложене техничке докумен-
тације. 

2. Трошкове постављања мањих монтаж-
них објеката привременог карактера, уређења и
комуналног опремања локације сноси закупац.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
постављање мањих монтажних објеката и уре-
ђаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, на предлог Одељење за при-
вредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 464-
87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама. 

Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је за-
веден у Општинској управи општине Велико Гра-
диште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловс-
кој телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште. 

По расписаном огласу за учешће у по-
ступку јавног надметања за предметну локацију
по уплаћеном депозиту благовремено се
пријавила два лица, Ћирковић Милан из Великог
Градишта, ул. Николе Тесле број 39 и Унгурјано-
вић Драган из Великог Градишта, ул. Пинкум
број 17.

Оба лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички на дан 7.4.2017. године, те су се
стекли услови за спровођење поступка јавног
надметања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привре-
меног карактера на јавним површинама. Коми-
сија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, образо-
вана решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са по-
четком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања, за предмет закупа учесник у

поступку Милан Ћирковић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа
понуђену цену у износу од 27.000,00 динара за
закуп локације на период до 5 година.  

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карак-
тера на јавним површинама („Сл. гласник оп-
штине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих мон-
тажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
је Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-
а.

Број: 464-166/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката при-
временог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине
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Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Гра-
диште, 

Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О  ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ

УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I 
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено

време, јавне и друге површине у Великом Гра-
дишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:

- Ћирковић Милану из Великог Гра-
дишта, ул. Николе Тесле број 39, локација 2 – на
кат. парцели број 2229/1 КО Велико Градиште,
ширина локације је 6 m уз шетну стазу, а по-
вршина са делом плаже одређеним за одржавање
и опремање је око 1,1 ар. 

2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 го-
дина уз накнаду у складу са Програмом постав-
љања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .

3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи
1.200.000,00 динара (и словима:  један милион
две стотине хиљада динара) за период дo 5
(пет) година. 

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподав-
цем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну ло-
кацију користи у складу са својом наменом пред-
виђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру.  

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, која је дата на при-
времено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку докумен-
тацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
тршкова рушења објекта утврђених пројектом. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекате уклони пре истека времена утврђеним
решењем ако се земљиште приведе другој на-
мени одређеној одговарајућим планским актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет сред-
става меничног дужника.  

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 го-
дина, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.  

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I

тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садр-
жај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карак-
тера, а на основу приложене техничке докумен-
тације. 

2. Трошкове постављања мањихг мон-
тажних објеката привременог карактера, уређења
и комуналног опремања локације сноси закупац.
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
постављање мањих монтажних објеката и уре-
ђаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, на предлог Одељење за при-
вредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 464-
87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама.  

Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је за-
веден у Општинској управи општине Велико Гра-
диште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловс-
кој телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште. 

По расписаном огласу за учешће у по-
ступку јавног надметања за предметну локацију,
по уплаћеном депозиту, благовремено се
пријавила пет лица и то: Ћирковић Милан из Ве-
ликог Градишта, ул. Николе Тесле број 39, Нико-
лић Ненад из Великог Градишта, ул. М.
Симеуновића број 10, Јанковић Мирослав из Ве-
ликог Градишта, ул. В. Влаховића број 58, Алек-
сандар Селаковић из Пожежена и Ивана
Ћирковић из Великог Градишта, ул. Николе
Тесле број 39.

Сва лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички дана 7.4.2017. године, те су се стекли
услови за спровођење поступка јавног надме-
тања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о по-
стављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, образо-
вана решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са по-
четком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања за предмет закупа учесник у
поступку Милан Ћирковић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа

понуђену цену у износу од 1.200.000,00 динара
за закуп локације број 2 на период до 5 година. 

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карак-
тера на јавним површинама („Сл. гласник оп-
штине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих мон-
тажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
jе Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-
а.

Број: 464-167/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката при-
временог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
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монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Гра-
диште, 

Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О  ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ

УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I 
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено

време, јавне и друге површине у Великом Гра-
дишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:

- Зоран Шћекић из Великог Градишта, ул.
Виноградска број 2, локација 3 – на кат. парцели
број 2229/1 КО Велико Градиште, ширина лока-
ције је 6 m уз шетну стазу, а површина са делом
плаже одређеним за одржавање и опремање је
око 1,1 ар. 

2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 го-
дина уз накнаду у складу са Програмом постав-
љања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .

3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи 415.000,00
динара (и словима:  четири стотине петнаест
хиљада динара) за период дo 5 (пет) година. 

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподав-
цем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну ло-
кацију користи у складу са својом наменом пред-
виђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уре-
ђења јавне површине плаже на Сребрном језеру.  

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини, која је дата на при-
времено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку докумен-
тацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
тршкова рушења објекта утврђених пројектом. 

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекате уклони пре истека времена утврђеним
решењем ако се земљиште приведе другој на-
мени одређеној одговарајућим планским актом. 

Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет сред-
става меничног дужника.  

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне

локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 го-
дина, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.  

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I

тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садр-
жај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карак-
тера, а на основу приложене техничке докумен-
тације. 

2. Трошкове постављања мањихг мон-
тажних објеката привременог карактера, уређења
и комуналног опремања локације сноси закупац.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
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постављање мањих монтажних објеката и уре-
ђаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, на предлог Одељење за при-
вредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 464-
87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама. 

Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је за-
веден у Општинској управи општине Велико Гра-
диште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловс-
кој телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште. 

По расписаном огласу за учешће у по-
ступку јавног надметања за предметну локацију,
по уплаћеном депозиту, благовремено се
пријавила три лица и то: Јаблан Меденица из
Београда, ул. Калемарска 9, Ћирковић Милан из
Великог Градишта, ул. Николе Тесле број 39 и
Зоран Шћекић из Великог Градишта, ул. Вино-
градарска број 2.

Сва лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички дана 7.4.2017. године, те су се стекли
услови за спровођење поступка јавног надме-
тања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о по-
стављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, образо-
вана решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са по-
четком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања за предмет закупа учесник у
поступку Зоран Шћекић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа
понуђену цену у износу од 415.000,00 динара за
закуп локације број 3 на период до 5 година. 

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-
одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карак-
тера на јавним површинама („Сл. гласник оп-

штине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих мон-
тажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постав-
љање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Ве-
лико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Ве-
лико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
је Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.

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

Број: 464-168/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној са-
моуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 3. и
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чл. 10. и 19. Одлуке о постављању мањих мон-
тажних објеката привременог карактера на јав-
ним површинама („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 28/2016), члана 40. Ста-
тута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008)
и члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), на захтев
Огњановић Цвете из Великог Градитша, по пред-
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логу Општинског већа општине Велико Гра-
диште,

Скупштина општине Велико Градиште,
на 9. седници одржаној 28.04.2017. године, до-
нела је

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О  ПРЕСТАНКУ КОРИШЋЕЊА ПО

ОСНОВУ ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику јавних и других по-
вршина у јавној својини, Огњановић Цвети из
Великог Градишта, ПРЕСТАЛО КОРИШЋЕЊЕ
по основу закупа локације број 25 „У градском
парку на главној стази“ површине 3 m² на кат.
парц. бр. 553 К.О. Велико Градиште на којој се
налази мањи монтажни објекат привременог ка-
рактера, услед престанка потребе досадашњег
корисника за коришћењем локације.   

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привре-
мени корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1. овог ре-
шења у року од 15 дана од пријема Решења те да
јавне и друге површине ослобођене од лица и
ствари преда општини Велико Градиште под пре-
тњом пропуштања.

3. У случају да привремени корисник јав-
них и других површина не уклони објекат са ло-
кације у горе одређеном року, уклањање објекта
са локације извршиће се принудним путем, преко
надлежног органа о трошку власника објекта. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Oпштинa Велико Градиште, као власник,
односно корисник јавних и других површина у
К.о. Велико Градиште дала их је на привремено
коришћење, заинтересованим учесницима по
спроведеном поступку јавног оглашавања. Да-
вање земљишта на привремено коришћење из-
вршено је сагласно Програму Скупштине
општине Велико Градиште, Решењем Скуп-
штине општине Велико Градиште ради постав-
љања привремених монтажних објеката – киоска
на локацијама из Програма.

Давање јавних и других површина из-
вршено је на одређено време уз могућност да се
право привременог коришћења локације коју је
чинило неизграђено грађевинско земљиште од-

носно јавне и друге површине продужи или да
објекат буде уклоњен са локације о трошку ње-
говог власника ако се земљиште на коме се
објекат налази приведе другој намени утврђеној
одговарајућим планским актом. 

На локацији из диспозитива овог ре-
шења, а по додели, постављен је објекат и закљу-
чен уговор о међусобном регулисању права и
обавеза између корисника земљишта и ЈП Дирек-
ција за изградњу општине Велико Градиште.  

Привремени корисник локације из диспо-
зитива, Огњановић Цвета из Великог Градишта,
ул. Вељка Влаховића број 29/2, обратила захте-
вом са наводима да не постоји заинтересованост
за даљи закуп предметне локације, те моли да се
утврди престанак права коришћења локације. 

У конкретном случају, како је престала
потреба досадашњег корисника за коришћењем
локације, то су се стекли сви законом прописани
услови за доношење решења о утврђењу да је
право коришћења земљишта престало, као и да
се изврши уклањање предметног објекта са ло-
кације, а предметно земљиште приведе намени
одређеној одговарајућим планским актом.  

Чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи прописано је да постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карак-
тера на јавним и другим површинама, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе.

Чланом 40. Статута општине Велико Гра-
диште утврђена је надлежност Скупштине да од-
лучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.  

С обзиром да је објекат привременог ка-
рактера, да је постављен на земљишту, јавним и
другим површинама у јавној својини, да је доса-
дашњем кориснику престала потреба за кориш-
ћењем локације, стекли су се услови да
Скупштина општине Велико Градиште, као
стварно и месно надлежни орган, сагласно одред-
бама члана 20. Закона о локалној самоуправи
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана
90. и 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 33/2016), члана 10. и 19. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката при-
временог карактера на јавним површинама
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(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 28/2016) и члана 192. Закона о општем управ-
ном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
донесе решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој је
објекат постављен.

Из свега напред изнетог Скупштина оп-
штине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.

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

Број: 464-169/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 24. ст. 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка
11. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), а на предлог Оп-
штинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9.седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ,

дипломирани правник из Пожежена за

директора Јавног комуналног предузећа
„Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта.

Именована је дужна да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном
гласнику Републике Србије”.

Мандат директора траје 4 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

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да Скупштина оп-
штине именује и разрешава управне и над-
зорне одборе као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. ст. 1. тачка 11. Статута оп-
штине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник оп-
штине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16
и 28/16) утврђено је право Скупштини оп-
штине да именује и разрешава управне и
надзорене одборе и директоре јавних пред-
узећа и установа чији је оснивач, као и да
даје сагласност на њихове статуте у складу
са Законом. 

Чланом 24. ст. 3.  Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног
конкурса.  

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 7. седници одржаној 20.02.2017. го-
дине донела је Одлуку о спровођењу Јавног
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конкурса за именовање директора ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ из Великог Гра-
дишта. 

Конкурс је спровела Комисија за
спровођење конкурса за именовање дирек-
тора јавних предузећа чији је оснивач оп-
штина Велико Градиште.

Оглас је објављен у „Службеном глас-
нику Републике Србије“ број 13 од
24.02.2017. године, дневном листу „Данас“ и
инетернет страници Општине Велико Гра-
диште. Оглас је трајао до 27.03.2017. године.
По расписаном конкурсу приспела је једна
пријава. Пријаву је поднела Љубица Митић
из Пожежена. Пријава је поднета 22.03.2017.
године. Пријава је заведена под бројем 023-
8/2017-01-1. На седници одржаној
29.03.2017. године Комисија за спровођење
конкурса за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Велико
Градиште утврдила је да је пријава потпуна
и благовремана.

Комисија је на седници одржаној
11.04.2017. године извршила проверу и оце-
њивање стручне оспособљености, знања и
вештине кандидата у складу са Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног
предузећа ( „Сл. Гласник РС“, бр 65/2016 ).
Након извршене провере и оцењивања Коми-
сија је донела следећу ранг листу кандидата:

На основу наведеног  Скупштина оп-
штине донела je Решење какво је дато у дис-
позитиву.

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:023-15/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 46. и 52. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка
11. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), а на предлог Оп-
штинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ДУНАВ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата

вршиоцу дужности директора ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ из Великог Градишта
Слободану Рашићу, дипломираном инже-
њеру организације рада из Великог Гра-
дишта, даном доношења овог решења.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
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Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да Скупштина оп-
штине именује и разрешава управне и над-
зорне одборе као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. ст. 1. тачка 11. Статута оп-
штине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник оп-
штине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16
и 28/16) утврђено је право Скупштини оп-
штине да именује и разрешава управне и
надзорене одборе и директоре јавних пред-
узећа и установа чији је оснивач, као и да
даје сагласност на њихове статуте у складу
са Законом. 

Чланом 46. Закона о јавним пред-
узећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да мандат директора
престаје истеком периода на који је имено-
ван.

Чланом 52. Закона о јавним пред-
узећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да се ВД директора
може именовати до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном кон-
курсу.

Именовањем Љубице Митић за ди-
ректора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ по
расписаном конкурсу, Вршиоцу дужности
директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Слободану Рашићу престаје мандат.

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: 023-16/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник оп-
штине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16 и 28/16), члана 15. став 5. Одлуке о по-
стављању мањих монтажних објеката при-
временог карактера на јавним површинама
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, бр. 28/2016) а у складу са чланом
146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука
УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014)

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,

ДОПУНУ ПРОГРАМА
постављања мањих монтажних објеката

привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од

2017. до 2022. године

Члан 1.

У Одељку II Програма постављања
мањих монтажних објеката привременог ка-
рактера на подручју општине Великог Гра-
дишта за период од 2017. до 2022. године
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“,
број 5/2017), после локације број 40, додаје
се:
„ -Локација број 41 – део к.п. бр.
2366/123 на Сребрном језеру, према граници
суседне катастарске парцеле бр. 2366/125 у
КО Велико Градиште. 
Објеката: 3. Површина сваког објекта је до
7,5 m². Намена: постављање тезги за трго-
винску делатност.“

Члан 2.

Остали делови Програма остају не-
измењени.

Члан 3.

Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
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Број: 353-121/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. Статута општине Ве-
лико Градиште („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14 и 5/16), члана
15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтаж-
них објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Ве-
лико Градиште“, бр. 28/2016) а у складу са чла-
ном 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је,

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ

ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈИ
УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЛАЖЕ

НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

Члан 1.

У члану 1. став 1. Програма постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Службени гласник општине Велико Гра-
диште“, број 3/2017) бришу се речи: „и на лока-
цији 4 на к.п. 2374/23“.  

Члан 2.

У члану 2. став 3. Програма брише се.

Члан 3. 

У члану 4. ст. 2. и 3. Програма бришу се.

Члан 4.

Остали делови Програма остају неизме-
њени.

Члан 5.

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

Број: 353-122/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 54 и 55 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 -
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16), на предлог Оп-
штинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 9. седници одржаној дана 28.04.2017. го-
дине, донела је, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„МИША ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског

одбора Основне школе „Миша Живановић“
Средњево:

Радица Животић из Средњева, представник1
локалне самоуправе.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне школе

„Миша Живановић“ Средњево именује се:
Мирослав Живковић из Царевца, представ-1
ник локалне самоуправе.

Члан 3.
Изборни период именованог члана траје

до истека мандата органа управљања.
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Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) пропи-
сано је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника.Чланове ор-
гана управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе. Школ-
ски одбор као орган управљања има председника
којег бирају чланови одбора већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања. 

Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно обра-
зовно, односно наставничко веће,  из реда роди-
теља - савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.

Основна школа „Миша Живановић“
Средњево упутила је дана 29.12.2016. године За-
хтев за замену члана Школског одбора ОШ
„Миша Живановић“ Средњево. Уз Захтев је до-
ставила Мишљење Агенције за борбу против ко-
рупције бр. 014-011-00-0337/16-11 од 12.12.2016.
године у којем Агенција наводи: „Истовремено
вршење јавних функција члана општинског већа
и члана школског одбора школе у истој јединици
локалне самоуправе је неспојиво“. Обзиром да је
Радица Животић из Средњева члан Општинског
већа општине Велико Градиште, разрешава се
дужност члана Школског одбора ОШ „Миша
Живановић“ из Средњева.

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: 02-18/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 2. Одлуке о постављању мањих мон-
тажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском зем-
љишту (“Сл. гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
„Milinke Stankovic PR VI & VE PLUS“ из
Ниша, а на предлог Општинског већа оп-
штине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊАЗА-

КУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ

ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –

ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I 
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привре-

мени корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту,
„Milinkа Stankovic PR VI & VE PLUS“ из
Ниша , МБ 62840609, ПИБ 107576885,  ре-
довно измиривао обавезе по основу закупа,
па му се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа
локације број 40 – појединачно место број 1
површине 35 m², на делу кат. парц. бр. 2229/1
КО Велико Градиште, на период до 5 година
уз накнаду у складу са Програмом постав-
љања мањих монтажних објеката привреме-
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ног карактера на подручју општине Великог
Градишта за период од 2017. до 2022. године.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће ре-
гулисати међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јав-
ној површини нема право да своје право за-
купа упише у одговарајућим јавним
књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре за-
кључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију по-
требну за постављање и рушење мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђе-
ним решењем ако се земљиште приведе дру-
гој намени одређеној одговарајућим
планским актом. 

Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог из-
вршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дуж-
ника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и дру-
гих површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, „Milinkа Stankovic PR VI & VE
PLUS“ из Ниша, поднео је захтев ради про-
дужења рока трајања закупа локације на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
плажи на Сребрном језеру. 

Привремени корисник је користио ло-
кацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирек-
цијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године ис-
тиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи. 

Чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да по-
стављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угости-
тељских објеката, тезге и други покретни мо-
билијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе. 

Одредбом члана 2. Одлуке о постав-
љању мањих монтажних објеката привреме-
ног карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.

Како је предметна локација предви-
ђена Програмом постављања мањих монтаж-
них објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за пе-
риод од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
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место број 1 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
се може закупцу продужити рок трајања за-
купа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.  

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-
одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површи-
нама („Сл. гласник општине Велико Гра-
диште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник оп-
штине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката при-
временог карактера на подручју општине Ве-
ликог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Гра-
диште је донела решење као у диспозитиву.

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

Број: 464-170/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 2. Одлуке о постављању мањих мон-

тажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском зем-
љишту (“Сл. гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
„СР за изнајмљивање педалина кануа и ча-
маца делфин“ ПР Бурмезовић Јованка из Ве-
ликог Градишта, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА ЗА-

КУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ

ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –

ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени1

корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту, СР ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПЕДАЛИНА КАНУА И
ЧАМАЦА ДЕЛФИН ПР Бурмезовић Јованка
из Великог Градишта, МБ 55579873, ПИБ
103294425, редовно измиривао обавезе по
основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок
трајања закупа локације број 40 – поједи-
начно место број 3 површине 35 m², на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
период до 5 година уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
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II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће ре-
гулисати међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јав-
ној површини нема право да своје право за-
купа упише у одговарајућим јавним
књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре за-
кључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију по-
требну за постављање и рушење мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђе-
ним решењем ако се земљиште приведе дру-
гој намени одређеној одговарајућим
планским актом. 

Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог из-
вршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дуж-
ника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и дру-
гих површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, СР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПЕДА-

ЛИНА КАНУА И ЧАМАЦА ДЕЛФИН, ПР
Бурмезовић Јованка из Великог Градишта,
поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације на делу кат. парц. бр.
2229/1 КО Велико Градиште, на плажи на
Сребрном језеру.

Привремени корисник је користио ло-
кацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирек-
цијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године ис-
тиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи. 

Чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да по-
стављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угости-
тељских објеката, тезге и други покретни мо-
билијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе. 

Одредбом члана 2. Одлуке о постав-
љању мањих монтажних објеката привреме-
ног карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.

Како је предметна локација предви-
ђена Програмом постављања мањих монтаж-
них објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за пе-
риод од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
место број 3 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
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се може закупцу продужити рок трајања за-
купа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.  

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-
одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површи-
нама („Сл. гласник општине Велико Гра-
диште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник оп-
штине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката при-
временог карактера на подручју општине Ве-
ликог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Гра-
диште је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују од-
редбе ЗУС-а.

Број: 464-171/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 2. Одлуке о постављању мањих мон-
тажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине

Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском зем-
љишту (“Сл. гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени глас-
ник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
Здравковић Саше ПР УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА
ПЕДАЛИНА САША И ТАЊА из Великог
Градишта, ул. Првомајска 24, а на предлог
Општинског већа општине Велико Гра-
диште, 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је, 

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА ЗА-

КУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ

ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –

ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени1

корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту, Здрав-
ковић Саша ПР УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПЕ-
ДАЛИНА САША И ТАЊА из Великог
Градишта, ул. Првомајска 24, МБ 61616250,
ПИБ 106194290,  редовно измиривао обавезе
по основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА
рок трајања закупа локације број 40 – поједи-
начно место број 2 површине 35 m², на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
период до 5 година уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.
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II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће ре-
гулисати међусобна права и обавезе. 

2. Закупац предметне локације на јав-
ној површини нема право да своје право за-
купа упише у одговарајућим јавним
књигама. 

3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац пред-

метне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре за-
кључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију по-
требну за постављање и рушење мањих мон-
тажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта. 

2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.  

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђе-
ним решењем ако се земљиште приведе дру-
гој намени одређеној одговарајућим
планским актом. 

Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог из-
вршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дуж-
ника.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Привремени корисник јавних и дру-
гих површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, Здравковић Саша ПР УСЛУГЕ

ИЗДАВАЊА ПЕДАЛИНА САША И ТАЊА
из Великог Градишта, ул. Првомајска 24,
поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације на делу кат. парц. бр.
2229/1 КО Велико Градиште, на плажи на
Сребрном језеру. 

Привремени корисник је користио ло-
кацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирек-
цијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године ис-
тиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи. 

Чланом 146. Закона о планирању и из-
градњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да по-
стављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угости-
тељских објеката, тезге и други покретни мо-
билијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе. 

Одредбом члана 2. Одлуке о постав-
љању мањих монтажних објеката привреме-
ног карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.

Како је предметна локација предви-
ђена Програмом постављања мањих монтаж-
них објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за пе-
риод од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
место број 2 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
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се може закупцу продужити рок трајања за-
купа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.  

На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-
одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површи-
нама („Сл. гласник општине Велико Гра-
диште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник оп-
штине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чла-
ном 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката при-
временог карактера на подручју општине Ве-
ликог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Гра-
диште је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују од-
редбе ЗУС-а.

Број: 464-172/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон), члана 43 Послов-
ника Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14,
5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ  O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ

ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Члан 1.

Разрешава се дужности члана Комисије
за прибављање и располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини:

Милан Марковић из Кисиљева.1

У Комисију за прибављање и распола-
гање грађевинским земљиштем у јавној
својини именује се за члана: 

Жељко Ђорђевић из Кисиљева.1

Члан 2.

Мандат члана траје до истека мандата
Комисије.

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
Одредбама Статута општине Велико

Градиште, члановима од 45. до 64. регули-
сано је питање оснивања радних тела Скуп-
штине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може
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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. 

Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ доставила је у
складу са Пословником предлог за разре-
шење и именовање Комисије за прибављање
и располагање грађевинским земљиштем у
јавној својини. 

На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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: 02-19/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон), члана 43 Послов-
ника Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14,
5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ  O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА
ДРУГИМ ОПШТИНАМА

И ГРАДОВИМА

Члан 1.

Разрешава се дужности члана Комисије
за сарадњу са другим општинама и градо-
вима:

Милан Марковић из Кисиљева.1

У Комисију за сарадњу са другим општи-
нама и градовима именује се за члана:  

Жељко Ђорђевић из Кисиљева.1

Члан 2.

Мандат члана траје до истека мандата
Комисије.

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

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регули-
сано је питање оснивања радних тела Скуп-
штине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова 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. 

Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ доставила је у
складу са Пословником предлог за разре-
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шење и именовање Комисије за сарадњу са
другим општинама и градовима.  

На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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: 02-20/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон) и члана 43. По-
словника Скупштине општине Велико Гра-
диште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 11/08), члана 46. Статута оп-
штине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник оп-
штине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 3. Одлуке о образовању коми-
сије за прописе(‘’Сл. Гласник општине Ве-
лико Градиште’’, бр. 5/2013)

Скупштина општине Велико Гра-
диште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана

Комисије за прописе Скупштине општине
Велико Градиште, Душан Милисављевић
из Сиракова.

Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Милунка Алексић,

из Мајиловца, за члана Комисије за прописе
Скупштине општине Велико Градиште.

Члан 3.
Мандат члана Комисије траје до ис-

тека мандата Комисије.

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, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела именује
и разрешава 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 именовани, раз-
решити 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. 

Одборничка група „Социјалистичка
партија Србије“ поднела је предлог, за разре-
шење и именовање члана Комисије за про-
писе.

На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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.
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Број: 02-23/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32 став 1 тачка 9 За-
кона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон)
и члана 40 став 1 тачка 11 Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),

Скупштина општине Велико Гра-
диште на својој 9. седници одржаној дана
28.042016. године, донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
И ГОЛУБАЦ 

Члан 1.
Разрешава се члан Управног одбора

Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац Јелена Стевић из Ве-
ликог Градишта.

Именује се за члана Управног одбора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац Златко Шуловић из Ве-
ликог Градишта. 

Члан 2.
Мандат именованог председника

Управног одбора траје до истека мандата
Управног одбора.

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

Чланом 32 Закона о локалној само-
управи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управне и надзорне од-
боре јавних предузећа и установа чији је ос-
нивач. 

Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне од-
боре јавних предузећа, установа, организа-
ција и служби чији је оснивач и да даје
сагласност на њихове Статуте у складу са за-
коном. 

На седници 3. Скупштине општине
Велико Градиште одржаној 03.10.2016. го-
дине, Јелени Стевић из Великог Градишта
потврђен је мандат одборника у СО Велико
Градиште.

Чланом 30. Закона о локалној само-
управи прописано је да одборник не може
бити запослени у општинској управи и лице
које именује, односно поставља скупштина
општине, тако да Јелена Стевић више нема
право да буде члан Управног одбора Центра
за социјални рад.

Сагласно напред наведеним одред-
бама Скупштина је донела решење као у дис-
позитиву.

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: 02-22/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 141. Закона о спорту ("Сл.
гласник РС", бр. 10/2016) и члана 82. Статута
општине Велико Градиште („Службени глас-
ник општине Велико Градиште“, бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16)

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 21. седници одржаној
дана 20.04.2017. године донело је

ПРАВИЛНИК
о категоризацији спортских

организација

Члан 1.
Овим правилником утврђују се кате-

горизација спортских организација са седиш-
тем на територији општине Велико Градиште
(у даљем тексту: општина) које учествују у
спортским такмичењима у оквиру надлеж-
них националних гранских спортских савеза
(у даљем тексту: спортске организације),
критеријуми за рангирање и поступак ранги-
рања спортских организација. 

Члан 2.
Категоризација спортских организа-

ција утврђује се на основу националних ка-
тегоризација спортова и националних
гранских спортских савеза уз уважавање спе-
цифичних потреба и интереса општине у
области спорта.

На основу категоризације из става 1.
овог члана једанпут годишње врши се ранги-
рање спортских организација.

Рангирањем спортских организација
утврђује се компетентност спортских орга-
низација у општини за дугорочно оствари-
вање потреба и интереса грађана у области
спорта у општини.

Рангирањем спортских организација
обухваћене су само спортске организације
које су регистроване у складу са законом, ис-
пуњавају услове за обављање спортских ак-
тивности и делатности и које су чланице
надлежних националних гранских спортских
савеза.

Критеријуми за рангирање су: који је
ранг спортске гране према Националној ка-

тегоризацији спортова за коју је регистро-
вана спортска организација; који је ранг над-
лежног националног гранског спортског
савеза чији је члан спортска организација;
каква је традиција те спортске организације
у општини; који је ранг такмичења; какви су
спортски резултати постигнути; колики је
број такмичарских спортских екипа у систе-
мима такмичења надлежног националног
гранског спортског савеза; колики је број ан-
гажованих спортских тренера са дозволом за
рад; колики је број регистрованих спортиста;
колики је број категорисаних спортиста; да
ли постоји заступљеност спортиста у нацио-
налним спортским репрезентацијама.

Члан 3.
Категоризација спортских организа-

ција врши се према критеријумима утврђе-
ним у Табели категорисања одштампаној на
Обрасцу број 1, који је одштампан  уз овај
правилник  и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских орга-
низација из става 1. овог члана обухватају:

секција 1 – Ранг спорта према Национал-1
ној категоризацији спортова (подсекције:
спортови првог ранга, спортови другог
ранга, спортови трећег ранга, спортови
четвртог ранга, спортови петог ранга);
секција 2 – Ранг надлежног националног2
гранског спортског савеза према Нацио-
налној категоризацији националних гран-
ских спортских савеза (подсекције:
национални савез првог ранга, нацио-
нални савез другог ранга, национални
савез трећег ранга, национални савез чет-
вртог ранга и национални савез петог
ранга);
секција 3 – Традиција спортске организа-3
ције у општини (подсекције: организа-
ција основана пре 50 година,
организација од 15 до 24 године, органи-
зација од пет до 14 година, организација
од две до четири године);
секција 4 –  Ранг такмичења у коме уче-4
ствују спортисти и екипе (подсекције:
екипни спорт, индивидуални спорт);
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секција 5 – Постигнути спортски резул-5
тати (подсекције: екипни спорт, индиви-
дуални спорт);
секција 6 − Број такмичарских екипа у6
редовним системима такмичења (сви уз-
расти – мушкарци и жене) – (подсекције:
четири и више екипа, три екипе, две
екипе, једна екипа);
секција 7 − Број ангажованих спортских7
тренера са дозволом за рад  (подсекције:
три и више тренера, два тренера, један
тренер);
секција 8 – Број регистрованих спортиста8
(подсекције: 11 и више спортиста так-
мичара, до 10 спортиста такмичара);
секција 9 – Број категорисаних спортиста9
(подсекције: три и више спортиста, 1–2
спортисте);
секција 10 – Заступљеност спортиста у10
националним спортским репрезента-
цијама (подсекције: два и више спорти-
ста, један спортиста).

На основу критеријума из става 1.
овог члана, спортској организацији се доде-
љују одговарајући бодови, с тим да спортска
организација може да добије максимално 100
бодова.

Спортске организације се рангирају
према броју бодова које добију на основу
критеријума из става 1. овог члана.

Уколико није утврђен ранг надлежног
националног гранског спортског савеза,
спортској организацији се додељује у оквиру
секције 2 онај број бодова који одговара
рангу спортске гране у којој се спортска ор-
ганизација такмичи.

Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3.

став 1. овог правилника рачуна се за спорти-
сте сениоре, али спортска организација може
да пријави и спортисте, односно екипе млађе
узрасне категорије, с тим да се тада утврђени
бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%,
за спортисте кадете за 60% и за спортисте
пионире за 80%, ако овим правилником није
друкчије утврђено.

У случају да у екипном спорту по-
стоје само четири нивоа такмичења, макси-
мални број бодова по критеријуму „Ранг
такмичења” умањује се за 10%, а уколико по-
стоје три нивоа такмичења, максимални број
бодова се умањује за наредних 10% итд. 

У случају да у индивидуалном спорту
постоје два нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг так-
мичења” умањује се за 20%, а уколико по-
стоји само један ниво такмичења,
максимални број бодова се умањује за 40%. 

Спортски резултат који у индивиду-
алном спорту постигну екипе спортске орга-
низације рачуна се као за екипни спорт, под
условом да је у такмичењу учествовало
најмање осам екипа.

Остварени спортски резултати у ин-
дивидуалним  спортовима признају се ако у
спортској дисциплини, односно  категорији,
у такмичењу учествује шест и више спорти-
ста. 

Под спортским тренером са дозволом
за рад подразумева се спортски стручњак
који има неко од спортских звања у оквиру
занимања тренер у спорту, које је стечено у
складу са Законом о спорту, и који има важ-
ећу дозволу за рад издату од стране надлеж-
ног националног спортског савеза или
међународног спортског савеза.

Спортски тренер може бити пријав-
љен за бодовање само у једној спортској ор-
ганизацији.

Члан 5.
Рангирање спортских организација

спроводи Комисија коју образује Председник
општине.

О раду Комисије води се записник,
који потписују председник и чланови Коми-
сије. 

Техничку и административну помоћ
Комисији пружају овлашћена лица запослена
у општинској управи.

Рангирање спортских организација
спроводи се тако што Комисија врши оцењи-
вање, односно бодовање спортске организа-
ције у складу са утврђеним критеријумима и
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доставља предлог председнику општине
предлог за утврђивање  ранг-листе спортских
организација.

На извршено рангирање спортске ор-
ганизације може се уложити жалба
Oпштинском већу.

Спортске организације подносе Упит-
ник за категоризацију спортских организа-
ција одштампан на Обрасцу број 2, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, са пратећом документацијом
којом се доказује испуњеност утврђених кри-
теријума за рангирање.

Спортске организације које благовре-
мено не доставе потребне податке за ранги-
рање у складу са овим правилником неће
бити вредноване у поступку рангирања.

Спортска организација која достави
нетачне податке на основу којих се врши ран-
гирање искључује се из поступка рангирања
за текућу годину, односно искључује се са
утврђене ранг-листе.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог

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

Број:66-7/2017-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/16)
и члана 18. Статута општине Велико Гра-
диште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/08), 

Општинско веће општине Велико
Градиште 21. седници одржаној дана
20.04.2017.године донело је

ПРАВИЛНИК
о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и инте-

реси грађана у области спорта у оп-
штини Велико Градиште

I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником прописују се
услови, критеријуми и начин и поступак
одобравања програма, односно пројекта
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана  у области спорта доделе средстава,
изглед и садржина предлога програма, одно-
сно пројекта и документације која се уз пред-
лог подноси, садржина и изглед извештаја о
реализацији програма, начин и поступак
контроле реализације одобрених програма,
односно пројекта и начин јавног објављи-
вања података о предложеним програмима,
односно пројектима за финансирање.

Одредбе Закона о спорту (у даљем
тексту: Закона) и Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта („Службени
гласник РС”, број 64/16) које се односе на
услове, критеријуме и начин одобрења про-
грама и пројеката, односно финансирање де-
латности којима се остварује општи интерес
у области спорта, закључење уговора, подно-
шење извештаја, контролу реализације и оба-
везу враћања добијених средстава, сходно се
примењују и на програме, односно делатно-
сти којима се задовољавају потребе и инте-
реси грађана у области спорта у општини
Велико Градиште.

Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана

137. став 1. Закона остварују се кроз финан-
сирање или суфинансирање програма и
пројеката (у даљем тексту: програм) из сред-
става буџета општине Велико Градиште, у
складу са законом, и то:

1) за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10),
12), 13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у
даљем тексту: годишњи програм);

2) за тач. 4), 9), 11) и 15) по јав-
ном позиву (у даљем тексту: посебни про-
грам).

Потребе и интереси грађана из члана
137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и про-
грами организација у области спорта чији је
оснивач општина Велико Градиште) оства-
рују се у складу са законoм.

Општинско веће може да утврди у
јавном позиву за достављање предлога по-
себних програма пројектне, односно про-
грамске задатке за подношење програма.

Општинско веће утврђује које су ор-
ганизације у области спорта из члана 137.
става 1. тачка 8) Закона од посебног значаја
за општину Велико Градиште сходном при-
меном критеријума прописаних чланом 120.
став 3. Закона и на основу категоризације ор-
ганизација у области спорта у општини и
Програма развоја спорта у општини Велико
Градиште.

За задовољавање потреба и интереса
грађана из става 1. овог члана општина Ве-
лико Градиште обезбеђује у свом буџету од-
говарајућа средства, уз поштовање
приоритета утврђених Законом.

II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Програми којима се задовољавају по-

требе и интереси грађана у области спорта (у
даљем тексту: програми) могу бити одобрени
уколико испуњавају критеријуме у погледу:

1) предлагача програма;
2) носиоца програма;
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3) садржине и квалитета про-
грама;

4) финансирања програма.

1.Предлагач програма
Члан 4.

Предлоге годишњих и посебних про-
грама, у складу са Законом, подносе следеће
организације:
1) надлежни територијални спортски
савез општине Велико Градиште – предлог
свог годишњег програма и годишњих про-
грама организација у области спорта са се-
диштем на територији општине Велико
Градиште из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3),
5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако
овим правилником није другачије утврђено;
2) организације у области спорта са се-
диштем на територији општине Велико Гра-
диште – предлог свог посебног програма из
члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона,
ако овим правилником није другачије ут-
врђено.

Предлози годишњих и посебних про-
грама из става 1. овог члана могу садржати
активности организација у области спорта
које су чланови носиоца програма. Органи-
зације у области спорта могу своје активно-
сти реализовати и  као део програма
Спортског савеза општине Велико Градиште,
спортског друштва или општинског гранског
спортског савеза, односно спортског савеза
за област спорта, осим програма учешћа у
спортским такмичењима.

Спортски савез општине Велико Гра-
диште предлоге годишњих програма из става
1. тачка 1) овог члана организација у области
спорта са седиштем на територији општине
Велико Градиште подноси у име тих органи-
зација.

Предлог годишњег програма из-
градње, опремања и одржавања спортског
објекта на подручју општине Велико Гра-
диште из члана 137. став 1. тачка 2) Закона,
укључујући и школски спортски објекат,
може се поднети само од стране власника,
односно корисника земљишта или спортског

објекта уз сагласност власника земљишта,
односно спортског објекта.

Предлог годишњег програма стипен-
дирања за спортско усавршавање категори-
саних спортиста, посебно перспективних
спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) За-
кона може се поднети само од стране органи-
зације у области спорта чији је спортиста
члан.

Предлози годишњих и посебних про-
грама састоје се из једне или више програм-
ских целина, а подносе се одвојено за сваку
од области из члана 137. став 1. Закона.

Предлог годишњег програма Спорт-
ског савеза општине Велико Градиште
садржи као посебну програмску целину ак-
тивности потребне за остваривање надлеж-
ности утврђених Законом и овим
правилником.

Предлагач програма којим се обезбе-
ђује задовољавање потреба и интереса гра-
ђана у области спорта не може предлогом
програма да обухвати активности које се већ
финансирају средствима буџета аутономне
покрајине или Републике Србије.

Под надлежним територијалним
спортским савезом општине Велико Гра-
диште сматра се, у складу са чланом 138.
став 6. Закона, онај спортски  савез са седиш-
тем на територији општине који је учлањен
у Спортски савез Србије.

Спортски савез Србије привремено
остварује надлежности територијалног
спортског савеза општине Велико Градиште
ако на територији општине није образован
територијални спортски савез или он не
функционише у складу са Законом, у складу
са решењем Министарства омладине и
спорта из члана 102. став 5. Закона.

Уколико на територији општине Ве-
лико Градиште не постоји регистрован тери-
торијални спортски савез а није донето
решење Министарства омладине и спорта из
члана 102. став 5. Закона, предлоге својих го-
дишњих програма подносе непосредно орга-
низације у области спорта носиоци
програма.
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У односу на програме везане за орга-
низоване ваннаставне спортске активности
ученика кроз школске спортске секције,
школска спортска удружења и екипе, органи-
зовано физичко васпитање деце предшколс-
ког узраста кроз игру и спортске активности,
као и у односу на обављање стручног рада у
спорту, предшколске установе и школе имају
статус организација у области спорта, у
складу са Законом.

2. Носилац програма
Члан 5.

Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу

са Законом; 
2) да буде уписан у националну

евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно

послује на недобитној основи, ако Законом
није друкчије одређено;

4) да има седиште на територији
општине Велико Градиште, односно регист-
ровани огранак за територију општине Ве-
лико Градиште, ако Законом или овим
правилником није другачије утврђено;

5) да је директно одговоран за
припрему и извођење програма;

6) да је претходно обављао де-
латност најмање годину дана;

7) да испуњава, у складу са Зако-
ном, прописане услове за обављање спорт-
ских активности и делатности;

8) да је са успехом реализовао
одобрени програм, уколико је био носилац
програма ранијих година; 

9) да располаже капацитетима за
реализацију програма;

10) да буде члан одговарајућег
надлежног националног гранског спортског
савеза.

Носилац програма не може да: 
1) буде у поступку ликвидације,

стечаја и под привременом забраном обав-
љања делатности; 

2) има блокаду пословног рачуна
у тренутку закључења уговора о реализацији
програма и пребацивања (уплате) буџетских

средстава на пословни рачун, пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног
осигурања; 

3) буде у последње две године
правноснажном одлуком кажњен за пре-
кршај или привредни преступ у вези са
својим финансијским пословањем, коришће-
њем имовине, раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став
3. Закона који се састоји у организовању ве-
ликог међународног спортског такмичења из
члана 163. Закона може да буде организација
у области спорта која има сагласност прибав-
љену, у складу са Законом, за организовање
тог такмичења, односно организација у обла-
сти спорта која је наменски и привремено ос-
нована за техничку организацију
међународног спортског такмичења органи-
зација у области спорта која има сагласност
за организовање великог међународног
спортског такмичења.

Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити

програм у поступку доделе средстава, ако је: 
1) био у конфликту интереса; 
2) намерно или с крајњом непаж-

њом лажно приказао податке тражене у об-
расцима за подношење програма или ако је
пропустио да да све потребне информације;

3) покушао да дође до поверљи-
вих информација или да утиче на Стручну
комисију из члана 22. став 1. овог правил-
ника или на надлежне органе општине током
евалуационог периода или неког претходног
поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати
средства из буџета општине за реализацију
својих програма две године од дана када је
утврђено да је у потпуности ненаменски упо-
требио одобрена средства за реализацију
програма или својим пропустом није пости-
гао у битном делу планиране ефекте про-
грама.

Носиоцу програма не могу бити одоб-
рена средстава за реализацију новог про-
грама пре него што поднесе извештај о
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остваривању и реализацији одобреног про-
грама у складу са чланом 34. став 8. овог пра-
вилника.

Члан 7.
Организације у области спорта могу

да подносе предлоге програма самостално
или удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реали-
зацији програма као партнери, и њихови
трошкови прихватају се ако испуњавају исте
услове који се примењују за носиоца про-
грама.

Изјава о партнерству даје се на Об-
расцу 11, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

У случају партнерских програма,
само једна организација биће одговорна за
управљање одобреним финансијским сред-
ствима свих партнерских организација на
програму, тако да мора имати унутрашњу ор-
ганизацију која ће омогућити такво финан-
сијско пословање.

3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава

следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању

потреба и интереса грађана у области спорта
утврђених Законом;

2) да је у складу са Законом, На-
ционалном стратегијом развоја спорта у Ре-
публици Србији и Програмом развоја спорта
у општини Велико Градиште;

3) да је у складу са четворого-
дишњим програмом развоја надлежног на-
ционалног спортског савеза;

4) да је у складу са спортским
правилима надлежног националног спорт-
ског савеза;

5) да је у складу са условима,
критеријумима и циљевима наведеним у јав-
ном позиву, код посебних програма;

6) да се реализује на територији
општине Велико Градиште, односно у Репуб-
лици Србији, осим програма припрема и

учешћа на међународним спортским так-
мичењима;

7) да је у складу са принципима
утврђеним у документима међународних ор-
ганизација чија је чланица Република Србија;

8) да има значајан и дуготрајан
утицај на развој спорта на територији оп-
штине Велико Градиште;

9) да ће се реализовати у текућој
години;

10) да предвиђа ангажовање одго-
варајућег броја учесника у програму и по-
требне ресурсе за реализацију програма и да
не постоји никаква сумња у могућност реа-
лизовања програма;

11) да је, по правилу, предвиђено
фазно финансирање програма.

Под граном, односно облашћу спорта,
у смислу овог правилника, сматра се грана
спорта утврђена актом министра надлежног
за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.

Под надлежним националним спорт-
ским савезом, у смислу овог правилника,
сматра се национални спортски савез ут-
врђен актом министра надлежног за спорт из
члана 120. став 2. тачка 1) Закона.

При одобравању програма изградње,
опремања и одржавања спортских објеката
приоритет имају програми који се односе на
спортске објекте са већом категоријом у
складу са Националном категоризацијом
спортских објеката, спортски објекти којима
се обезбеђује унапређење школског спорта и
спортски објекти којима се повећава бав-
љење грађана спортом, посебно деце, омла-
дине, жена и особа са инвалидитетом.

Члан 9.
Садржина и квалитет програма мо-

рају бити такви да обезбеде успех програма,
узимајући у обзир факторе које носилац про-
грама може контролисати и факторе (ситуа-
ције, догађаји, услови, одлуке) који су
неопходни за успех програма али су у при-
личној мери или у потпуности изван конт-
роле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и
друга лица ангажована на реализацији про-
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грама морају испуњавати услове за обав-
љање спортских активности и спортских де-
латности утврђене Законом, а њихово
ангажовање се мора вршити у складу са За-
коном. 

При планирању, изради и управљању
програмским циклусом носилац програма
треба да примењује усвојене међународне
стандарде за управљање програмима, а ако је
буџет програма већи од 6 милиона динара
обавезно је коришћење и Матрице логичког
оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма
Члан 10.

Програми се финансирају, у целини
или делимично и у висини и под условима
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава из буџета јединице локалне само-
управе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једно-
кратно или у ратама, у зависности од времен-
ског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају по-
требе грађана у области спорта у општини
Велико Градиште, односно други програми
могу бити одобрени тек након што се задо-
воље потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) Закона. 

Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма

предвиђен предлогом програма треба да
буде:

1) остварив и објективан – да су
планирани реални износи по свим изворима
средстава и врстама трошкова;

2) обухватан – да садржи све
трошкове програма из свих извора финанси-
рања;

3) структуриран – да је тако фор-
мулисан да у потпуности прати захтеве про-
писаног обрасца за израду програма;

4) уравнотежен – у односу на
планиране трошкове;

5) тачан  и реалан – по свим
врстама трошкова.

Члан 12.
Финансијски план за реализацију

програма састоји се из непосредних трош-
кова реализације програма у вези са зарадама
и хонорарима лица ангажованих на непо-
средној реализацији програма, материјалних
трошкова и административних трошкова
реализације програма (оправдани директни
трошкови) и додатних оправданих трошкова
носиоца програма (оправдани индиректни
трошкови) који не могу бити већи од 15% од
оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови мо-
рају бити неопходни за реализацију про-
грама, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су
прихватљиви ако не обухватају трошкове
који су финансијским планом  програма на-
мењени непосредној реализацији неког дела
програма.

Индиректни трошкови нису прихват-
љиви ако је носилац програма добио из бу-
џета општине Велико Градиште за свој рад
одговарајућа средства по другом основу.

Трошкови из става 1. овог члана при-
знају се по основу:

1) за зараду запослених лица на
реализацији програма – до висине две про-
сечне бруто зараде у Републици Србији за
претходну годину, према подацима органа
надлежног за послове статистике, обрачу-
нато на месечном нивоу;

2) за хонораре лица која уче-
ствују у реализацији одређене програмске
целине програма – до висине две просечне
бруто зараде у Републици Србији за пре-
тходну годину, према подацима органа над-
лежног за послове статистике, обрачунато на
месечном нивоу за једну програмску целину;

3) за трошкове путовања у земљи
(смештаја, исхране, превоза, дневнице и
остали трошкови у вези с путовањем) и ино-
странству (смештаја, исхране, превоза, днев-
нице, прибављања путних исправа,
вакцинације и лекарских прегледа и остали
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трошкови у вези с путовањем) ради обав-
љања програмских активности лица која уче-
ствују у реализацији програма – до висине
трошкова признатих у складу са прописима
који важе за државне службенике и намеш-
тенике и под условом да су уговорени у
складу са законом, с тим да се, изузетно,
могу признати и трошкови услуге обезбе-
ђења исхране спортиста ван уговорених
услуга под условом да се исхрана на припре-
мама или такмичењима услед објективних
околности не може реализовати у целости
или делимично у оквиру уговорених услуга
(бонови на регатним стазама, стрелиштима и
сл.);

4) за трошкове куповине опреме
и плаћања других услуга – под условом да су
неопходни за реализацију програма и да су у
складу са тржишним ценама, односно да су
уговорени у складу са законом којим се уре-
ђују јавне набавке.

Лица која су запослена код носиоца
програма и ангажована као учесници у про-
граму не могу поред зараде добијати и хоно-
рар за учешће у програму.

Код годишњих програма из члана 137.
став 1. тачка 5) Закона трошкови из става 1.
овог члана за зараде и хонораре лица ангажо-
ваних на непосредној реализацији програма
признају се за следећа лица: 

1) у спортским гранама у којима
се спортисти такмиче индивидуално –  по
један главни тренер, лични тренер спортисте,
кондициони тренер, лекар и  физиотерапеут
и једно лице које се бави административно-
техничким пословима за потребе спортиста; 

2) у спортским гранама у којима
се спортисти такмиче колективно – по један
главни тренер, помоћни тренер, кондициони
тренер, лекар и физиотерапеут и два лица
која се баве административно-техничким по-
словима за потребе тима.

Једној организацији у области спорта
не може се одобрити више од 20% средстава
од укупне суме средстава буџета општине
Велико Градиште предвиђених за финанси-
рање програма развоја спорта, с тим да се
трошкови програма којима се задовољавају

потребе и интереси грађана у општини Ве-
лико Градиште морају односити, по правилу,
најмање 15% на активности повезане са
спортом деце, осим када је то супротно при-
роди предложеног програма, с тим да се ак-
тивности повезане са спортом деце у
програму обавезно дефинишу као посебна
програмска целина.

Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито:

дугови и покривање губитака или задужења;
каматна задужења; ставке које се већ финан-
сирају из неког другог програма; трошкови
куповине земљишта и зграда и капитална
улагања, осим када је то неопходно за реали-
зацију програма; трошкови губитака због
промена курса валута на финансијском
тржишту; трошкови отплате рата по основу
раније закључених уговора (лизинг, кредит);
куповина алкохолних пића, безалкохолних
газираних пића, брзе хране и дувана; пар-
кинг у земљи; животно осигурање; казне; ку-
повина поклона, осим код организације
међународних спортских приредаба и у
складу са правилима надлежног међународ-
ног спортског савеза; „разно”, „евентуално”,
„остало” (сви трошкови морају бити детаљно
описани у буџету програма).

Средства која организација или њени
партнери улажу у активности на реализацији
програма морају бити посебно наведена.

Оправдани трошкови морају бити ба-
зирани на реалним трошковима према врсти
и подврсти трошкова (наведене јединице
мере, број јединица и цена по јединици), а не
на укупној суми, осим за трошкове путовања,
дневница и индиректне трошкове.

Члан 14.
Носилац годишњег програма дужан је

да промет буџетских средстава врши преко
посебног текућег рачуна за реализацију го-
дишњег програма наведеног у предлогу про-
грама, који ће се користити искључиво за
буџетска средства која добија од општине
Велико Градиште, у складу са прописима
којима се уређује пренос средстава из буџета.
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III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ

ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.
Предлози годишњих и посебних про-

грама подносе се посебно за сваког носиоца
програма и за сваку од области потреба и ин-
тереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне
податке о:

1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе

грађана у којој се остварује програм из члана
137. став 1. Закона; 

3) учесницима у реализацији
програма  и својству у коме се ангажују; 

4) циљевима и очекиваним ре-
зултатима, укључујући које ће проблеме про-
грам решити и којим групама популације и
на који начин ће програм користити; 

5) врсти и садржини активности
и времену и месту реализације програма, од-
носно обављања активности; 

6) томе како ће се вршити оцењи-
вање успешности програма (вредновање ре-
зултата програма); 

7) финансијском плану (буџету)
програма, односно потребним новчаним
средствима, исказаним према врстама трош-
кова и утврђеним обрачуном или у паушал-
ном износу; 

8) динамичком плану употребе
средстава (временски период у коме су сред-
ства потребна и рокови у којима су по-
требна); 

9) начину унутрашњег праћења и
контроле реализације програма и евалуације
резултата; 

10) претходном и будућем финан-
сирању носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног про-
грама уносе се одговарајући подаци о лично-
сти из члана 5. став 10. Закона лица која
учествују у реализацији програма.

Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако

су испуњени следећи формални крите-
ријуми:

1) да је уз предлог програма до-
стављено пропратно писмо у коме су наве-
дене основне информације о носиоцу
програма и предложеном програму (назив
носиоца програма и назив програма, времен-
ско трајање, финансијски износ тражених
средстава, област општих потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је
потписало лице овлашћено за заступање
предлагача, односно носиоца програма;

2) да је предлог програма поднет
на утврђеном обрасцу (апликационом фор-
мулару), читко попуњеном, језиком и писмом
у службеној употреби. 

3) да је потпун, јасан, прецизан и
да садржи веродостојне податке;

4) да је поднет у прописаном
року.

Обрасци предлога програма, односно
апликационог формулара, и то: Образац 1 –
Предлог годишњих програма организација у
области спорта; Образац 2 – Предлог годиш-
њег програма изградње, опремања и одржа-
вања спортских објеката; Образац 3 –
Предлог годишњег програма давања стипен-
дија и новчаних награда; Образац 4 – Пред-
лог посебних програма, одштампани су уз
овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на про-

писаном обрасцу, подноси се документација
утврђена овим правилником и друга доку-
ментација којом се доказује испуњеност За-
коном и овим правилником прописаних
ближих критеријума за задовољавање по-
треба и интереса грађана у области спорта и
писана изјава лица овлашћеног за заступање
предлагача, односно носиоца програма да не
постоје препреке из члана 5. овог правил-
ника.

Образац предлога програма и доку-
ментација која се доставља уз предлог про-
грама морају бити у потпуности попуњени и
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достављени Општинском већу у једној за-
печаћеној коверти/пакету, заштићеној од ош-
тећења која могу настати у транспорту,
препорученом поштом, куриром, или лично,
на адресу општине Велико Градиште.

Предлог програма за који је послат у
више коверата, тј. пакета, неће бити узет у
обзир.

Предња страна коверте са предлогом
програма мора садржати најмање следеће по-
датке; 1) назив годишњег/посебног програма
којим се задовољавају потребе  и интереси
грађана у области спорта; 2) назив подно-
сиоца предлога; 3) адресу подносиоца пред-
лога; 4) назив програма; 5) напомену да се не
отвара пре истека рока из јавног позива (код
посебних програма).

Уколико примљени предлог програма
није поднет на начин прописан у ставу 2.
овог члана, овлашћено лице општине Велико
Градиште указаће без одлагања на тај про-
пуст подносиоцу програма и позвати га да
недостатке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога
програма доступан је код надлежних служби
општине Велико Градиште и на интернет
сајту општине Велико Градиште.

Члан 18.
Када предлог програма подноси над-

лежни територијални спортски савез за оп-
штину Велико Градиште, обједињено за свој
програм и програме организација у области
спорта, предлог програма треба да буде под-
нет засебно за сваког носиоца програма (по-
себан образац за сваког носиоца програма и
за сваку од области потреба и интереса гра-
ђана из члана 137. став 1. Закона), уз подно-
шење збирног прегледа свих предлога према
носиоцима програма.

Члан 19.
Предлози годишњих програма до-

стављају се према динамици утврђеној Про-
грамским календаром.

Предлози посебних програма достав-
љају се у року утврђеном јавним позивом.

Сагласно Закону, Општинско веће
може изузетно одобрити одређени програм

којим се реализују потребе и интереси гра-
ђана у области спорта из члана 137. став 1.
Закона и на основу поднетог предлога про-
грама у току године, без јавног позива, у слу-
чају када је у питању програм од посебног
значаја за задовољавање потреба  и интереса
грађана у области спорта, а подносе га ов-
лашћени предлагачи  програма из члана 138.
став 5. Закона и када је у питању програм
који није из објективних разлога могао бити
поднет у складу са Програмским календа-
ром, а предмет и садржај програма је такав
да може бити успешно реализован само од
стране одређеног носиоца програма.

Члан 20.
Предлог програма може се изузетно

односити и на активности које се реализују
у дужем временском периоду, до четири го-
дине, под условом да је то нужно с обзиром
на природу и циљеве активности, да су пред-
логом програма за сваку годину предвиђена
потребна средства и да су мерљиви годишњи
резултати реализације програма.

Наставак реализације програма из
става 1. овог члана одобрава се сваке године.

Реализација, односно наставак про-
грама из ст. 1. и 2. овог члана може се одоб-
рити само ако је поднет годишњи извештај за
претходну буџетску годину у складу с угово-
ром о реализовању програма и ако су оства-
рени очекивани резултати.

IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА
И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.
Годишњи програм се извршава према

следећој динамици:
– 1. јул – организације у области

спорта достављају своје предлоге годишњих
програма територијалном спортском савезу
општине Велико Градиште, на прописаном
обрасцу;

– 15. септембар – територијални
спортски савез општине Велико Градиште
разматра приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге
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годишњих програма који би се финансирали
из буџета општине Велико Градиште, врши
ревизију предлога и обрасца предлога про-
грама, на прописаним обрасцима, и сачињава
обједињену рекапитулацију предложених
програма;

– 1. октобар – Општинско веће
објављује јавни позив за подношење пред-
лога годишњих и посебних програма;

– 5. октобар – председник оп-
штине образује стручну комисију за одоб-
рење годишњих програма и јавно објављује
њен састав;

– 1. децембар – Стручна коми-
сија анализира и оцењује поднете предлоге
годишњих програма утврђује прелиминарни
обједињени предлог годишњих програма за-
довољавања потреба и интереса грађана у
општини, за наредну буџетску годину и под-
носи предлог председнику општине;

– 15. децембар – Општинско
веће ревидира прелиминарни обједињени
предлог годишњих програма и  усклађује га
са средствима утврђеним у буџету општине
за наредну годину, на предлог председника
општине;

– 30. децембар – Општинско
веће одлучује (доноси решење) о одобравању
програма и обавештава носиоце програма о
висини одобрених средстава по годишњим
програмима;

– 31. јануар – Председник оп-
штине закључује уговор о реализовању про-
грама.

Уколико нека од организација у обла-
сти спорта не достави Спортском савезу  свој
предлог програма до назначеног рока, оста-
виће им се у оправданим случајевима на-
кнадни рок до седам дана за достављање
предлога, а ако ни тада предлог не буде до-
стављен, сматраће се да је та организација
одустала од предлагања својих програма у
текућој години. 

Рокови из става 1. овог члана пред-
стављају крајњи рок за предузимање утврђе-
них радњи.

Јавни позиви и јавна обавештења, у
смислу овог правилника, објављују се на ин-
тернет сајту општине Велико Градиште.

У јавном позиву за достављање по-
себних програма наводе се битни услови и
критеријуми које треба да испуне предло-
жени програми, а посебно: предмет јавног
позива, висина средстава која су на распола-
гању за предмет јавног позива, крајњи рок до
кога морају бити употребљена добијена сред-
ства, рок до кога морају бити поднети пред-
лози програма, датум обавештавања носиоца
програма о одобреним програмима, место,
време и лице код кога се може добити доку-
ментација у вези с јавним позивом.

Број посебних програма који могу
бити поднети по јавном позиву и који могу
бити одобрени може бити у јавном позиву
одређен на следећи начин: 1) дозвољава се
подношење само једног предлога програма
од стране једног носиоца програма; 2) дозво-
љава се достава више предлога програма
истог носиоца програма, али се одобрава
само један; 3) дозвољава се достављање
више предлога програма истог носиоца про-
грама и више може бити одобрено, али се ово
условљава тиме да иста лица не могу бити
ангажована на овим програмима (различити
програмски тимови); 4) дозвољава се да ор-
ганизација може бити партнер у већем броју
програма, под условом да има капацитет да
учествује у тим програмима.

Општинско веће може да утврди у
јавном позиву за достављање предлога по-
себних програма пројектне, односно про-
грамске задатке за подношење програма.

Одлуком Општинског већа могу бити
одређени и максимално дозвољени износи
по програму за поједине области општег ин-
тереса у области спорта. Уколико је таква од-
лука донета, максимално дозвољени износ се
наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.

Одлука Општинског већа из става 8.
овог члана објављује се на сајту општине пре
почетка предлагања програма.

Спортски савез може да од предла-
гача програма, за предлоге програма код
којих постоји потреба за додатним информа-

Број 688 29. април 2017.



цијама или појашњењима или кориговањима,
пре достављања предлога општини, тражи
додатно објашњење или кориговање про-
грама од подносиоца програма.

Општинско веће може утврдити ок-
вирни горњи износ који се може одобрити из
буџета општине организацијама у области
спорта за реализацију појединих годишњих
програма из члана 137. став 1. Закона, тај
износ поделити бројем бодова који имају све
организације у области спорта које су под-
неле предлоге годишњих програма из исте
области потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта, и тако утврдити новчану вред-
ност појединачног бода за текућу годину. 

У случају из става 12. овог члана, од-
ређење новчане вредности појединачног
бода представља само оквирни критеријум за
доделу средстава за реализацију програма
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и
у ком обиму ће се одобрити средства, ис-
кључиво зависи од квалитета програма и ис-
пуњености критеријума утврђених Законом
и овим правилником.

Члан 22.
За оцену годишњих и посебних про-

грама председник општине образује Стручну
комисију (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и 5 чла-
нoвa, од којих по један члан представници те-
риторијалног спортског савеза општине
Велико Градиште и општинске јавне уста-
нове за спорт.

Председник општине може образо-
вати и посебну стручну комисију за оцену
програма из одређене области потреба и ин-
тереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Комисија врши стручни преглед и
даје оцену поднетих предлога, на основу За-
кона и овог правилника и доставља Општин-
ском већу предлог за одобравање програма.

Комисија може да, за предлоге про-
грама код којих постоји потреба за додатним
информацијама или појашњењима или кори-
говањима, пре достављања предлога Оп-
штинском већу, тражи додатно објашњење

или кориговање од подносиоца, односно но-
сиоца програма.

Комисија може о одређеном питању
да затражи и прибави писано стручно миш-
љење од стране истакнутих стручњака или
одговарајућих организација.

На рад Комисије сходно се примењује
пословник о раду Општинског већа.

Именованим члановима Комисије
може се одлуком о формирању комисије од-
редити накнада за рад.

Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује

према следећим критеријумима:
1) испуњеност формалних (адми-

нистративних) услова које треба да испуни
предлог програма;

2) испуњење услова који се тичу
подносиоца, односно носиоца програма ут-
врђених Законом и овим правилником;

3) усклађеност циљева програма
са потребама и интересима грађана у области
спорта из члана 137. став 1. Закона,  циље-
вима Националне стратегије развоја спорта
у Републици Србији и циљевима Програма
развоја спорта у општини;

4) вредновање квалитета пред-
лога програма.

Приоритет при давању предлога Ко-
мисији за одобравање средстава имају про-
грами који су боље оцењени према
критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог
члана, ако Законом или овим правилником
није другачије одређено, и који обезбеђују да
се уз најмањи утрошак средстава из буџета
општинепостигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање
програма којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта, Комисија
мора водити рачуна да приоритет имају про-
грами који су структурне и развојне природе,
а између програма организовања, односно
учешћа на спортским такмичењима, приори-
тет имају програми који се односе на спорт-
ска такмичења вишег ранга, у складу са
Законом.
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Члан 24.
Процена квалитета годишњих и по-

себних програма, укључујући и финансијски
план  програма, биће спроведена у складу са
критеријумима утврђеним овим правилни-
ком.

Процена квалитета програма обу-
хвата два типа критеријума за евалуацију:
критеријуме за селекцију и критеријуме за
доделу средстава.

Критеријуми за селекцију програма
обухватају елементе којима се врши евалуа-
ција финансијских и оперативних способно-
сти носиоца програма како би се обезбедило
да има потребна средства за сопствени рад
током целокупног периода реализације про-
грама и да поседује професионалне способ-
ности, стручност и искуство потребне за
успешну реализацију комплетног програма,
укључујући и партнере у реализацији про-
грама.

Критеријуми за селекцију годишњих
програма обухватају и вредновање капаци-
тета организације у области спорта, носиоца
програма, за дугорочно задовољавање по-
треба и интереса грађана у области спорта и
реализовање предложеног програма.

Критеријуми за одобравање средстава
обухватају оне елементе утврђене овим пра-
вилником који омогућавају да се квалитет
поднетих програма процени на основу по-
стављених програмских циљева и приори-
тета, а сама средства одобре по основу
активности које максимирају опште ефекте
реализације програма. 

Члан 25.
Процена квалитета годишњих и по-

себних програма организација у области
спорта, осим годишњих програма категори-
саних спортских организација, врши се
према критеријумима из Табеле вредновања
квалитета годишњих и посебних програма,
дате на Обрасцу 5 који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, према
критеријумима који су подељени на секције
и подсекције, с тим да свака подсекција има
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома

лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро;
5 – веома добро.

Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег и посебног про-
грама из става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Финансијски и
оперативни капацитет носиоца програма
(подсекције: да ли носилац програма и парт-
нери имају довољно искуства у вођењу слич-
них програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и тех-
ничког знања за вођење предложеног про-
грама – имајући у виду тип активности које
су предвиђене програмом; да ли носилац
програма и партнери имају довољне управ-
љачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање
предложеним финансијским планом про-
грама; да ли носиоци програма имају до-
вољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;

2) секција 2 – Значај програма
(подсекције: конзистентност програма – у
којој мери програм задовољава потребе и
узима у обзир ограничења која постоје у
области спорта у општини, колико су јасно
дефинисани и стратешки одабрани они који
су везани за програм, да ли су потребе циљне
групе и крајњих корисника јасно дефинисане
и добро одмерене, да ли програм поседује
додатне квалитете) – максимално 25 бодова;

3) секција 3 – Методологија (под-
секције: да ли су планиране активности од-
говарајуће, практичне и доследне циљевима
и очекиваним резултатима, колико је компак-
тан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у реа-
лизацији програма добро одмерени, да ли је
учешће циљне групе и крајњих корисника и
њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације
програма добро разрађен и изводљив, да ли
предлог програма садржи индикаторе успеш-
ности програма који се могу објективно ве-
рификовати) – максимално 30 бодова;

4) секција 4 – Одрживост про-
грама (подсекције: да ли ће активности пред-
виђене програмом имати конкретан утицај на
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циљне групе, да ли ће програм имати више-
струки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) –  максимално 15 бодова;

5) секција 5 – Финансијски план
и рационалност трошкова (подсекције: да ли
је однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за имплемен-
тацију програма) – максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 1 нижи
од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог про-
цеса.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи
од оцене „добар” (15 поена), програм се ис-
кључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду
имали више од 20 бодова биће узети у раз-
матрање приликом доделе средстава.

Општинско веће може посебном од-
луком, на предлог Комисије, доделити спорт-
ском савезима и друштвима са територије
општине додатни број бодова за спровођење
годишњих и посебних програма, а макси-
мално 500 бодова.

Сматра се да територијални спортски
савез општине Велико Градиште и организа-
ције у области спорта са седиштем на тери-
торији општине које су од посебног значаја
за општину Велико Градиште у складу са
чланом 137. став 5. Закона испуњавају у по-
тпуности критеријуме у вези са финан-
сијским и оперативним капацитетом из става
2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.
Процена квалитета годишњих про-

грама категорисаних спортских организација
врши се према критеријумима из Табеле
вредновања квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација, дате
на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део, према
критеријумима који су подељени на секције
и подсекције, с тим да свака подсекција има
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома
лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро;
5 – веома добро, осим секције 1 која има бо-

дове од 1 до 100, у зависности од броја бо-
дова који спортска организација има на ос-
нову свог рангирања.

Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег програма из
става 1. овог члана обухватају:

1) секција 1 – Ранг спортске ор-
ганизације према Категоризацији спортских
организација у општини Велико Градиште –
максимално 100 бодова; 

2) секција 2 – Финансијски и
оперативни капацитет носиоца програма
(подсекције: да ли носилац програма и парт-
нери имају довољно искуства у вођењу слич-
них програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и тех-
ничког знања за вођење предложеног про-
грама – имајући у виду тип активности које
су предвиђене програмом; да ли носилац
програма и партнери имају довољне управ-
љачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање
предложеним финансијским планом про-
грама; да ли носиоци програма имају до-
вољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;

3) секција 3 – Значај програма
(подсекције: конзистентност програма – у
којој мери програм задовољава потребе и
узима у обзир ограничења која постоје у
области спорта у општини Велико Градиште,
колико су јасно дефинисани и стратешки
одабрани они који су везани за програм, да
ли су потребе циљне групе и крајњих корис-
ника јасно дефинисане и добро одмерене, да
ли програм поседује додатне квалитете) –
максимално 25 бодова;

4) секција 4 – Методологија (под-
секције: да ли су планиране активности од-
говарајуће, практичне и доследне циљевима
и очекиваним резултатима, колико је компак-
тан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у реа-
лизацији програма добро одмерени, да ли је
учешће циљне групе и крајњих корисника и
њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације
програма добро разрађен и изводљив, да ли
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предлог програма садржи индикаторе успеш-
ности програма који се могу објективно ве-
рификовати) – максимално 30 бодова;

5) секција 5 – Одрживост про-
грама (подсекције: да ли ће активности пред-
виђене програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, да ли ће програм имати више-
струки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) –  максимално 15 бодова;

6) секција 6 – Финансијски план
и рационалност трошкова (подсекције: да ли
је однос између процењених трошкова и оче-
киваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за имплемен-
тацију програма) – максимално 10 бодова.

Ако је укупан збир у секцији 2 нижи
од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог про-
цеса.

Ако је укупан збир у секцији 3, нижи
од оцене „добар” (15 поена), програм се ис-
кључује из евалуационог процеса.

Само предлози програма који буду
имали више од 20 бодова у секцијама 2–6
биће узети у разматрање приликом доделе
средстава.

Општинско веће може посебном од-
луком, на предлог Комисије, доделити спорт-
ским организацијама са седиштем на
територији општине Велико Градиште  које
су од посебног значаја за општину Велико
Градиште, додатни број бодова за спрово-
ђење годишњих и посебних програма, а мак-
симално до 1000 бодова.

Сматра се да спортске организације
са седиштем на територији општине Велико
Градиште  које су од посебног значаја за оп-
штину Велико Градиште у складу са чланом
137. став 5. Закона испуњавају у потпуности
критеријуме у вези са финансијским и опе-
ративним капацитетом из става 2. тачка 2)
овог члана.

Члан 27.
Поступак одобравања програма који

су примљени у предвиђеном року врши се у
три фазе.

У првој фази врши се администра-
тивна (формална) провера и оцена испуње-
ности услова и критеријума у погледу
носиоца програма, форме предлога програма
и адекватности предложеног програма, ут-
врђених Законом, овим правилником и јав-
ним позивом када су у питању посебни
програми. 

Прву фазу спроводи Комисија.
У другој фази врши се вредновање

квалитета програма према критеријумима
утврђеним у Табели вредновања из чл. 25. и
26. овог правилника, и утврђује предлог Оп-
штинском већу за одобрење програма. 

Општинско веће доноси у другој фази
одлуку о одбијању предлога програма, на
предлог Комисије, уколико је предлог про-
грама искључен из евалуационог процеса у
складу са чланом 25. ст. 3. и 4.  и чланом 26.
став 3. овог правилника.

Другу фазу спроводи Комисија. 
О раду Комисије води се записник,

који потписују председник и чланови Коми-
сије. 

Ако је предложени програм прошао
претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању програма и од-
ређењу висине средстава за реализацију про-
грама. 

У трећој фази Општинско веће одлу-
чује, на основу предлога Комисије. 

Непотпуни предлози програма не вра-
ћају се подносиоцу предлога.

Техничку и административну помоћ
Комисији пружају овлашћена запослена лица
у Општинској управи.

Члан 28.
Вредновање квалитета програма

спроводи се тако што сваки члан Комисије
врши оцењивање достављених програма
према табелама вредновања, а укупан број
бодова се утврђује на основу просечних
оцена у оквиру појединих секција, ако овим
правилником није другачије одређено.

Комисија може једногласном одлуком
одлучити да се оцењивање према табелама
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вредновања квалитета програма врши гласа-
њем чланова Комисије на седници Комисије.

Вредновање програма врши се на Об-
расцу 10 који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део.

Члан 29.
На основу извршених вредновања

квалитета програма, Комисија утврђује пре-
лиминарни предлог за одобрење програма.

Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и

не одобре средства Комисија даје у следећим
случајевима, водећи рачуна о укупно распо-
ложивим буџетским средствима за финанси-
рање програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта:

1) програм није довољно реле-
вантан са становишта остваривања циљева
утврђених Националном стратегијом развоја
спорта или Програмом развоја спорта у оп-
штини Велико Градиште;

2) други програми су приоритет-
нији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;

3) финансијске и оперативне мо-
гућности подносиоца програма нису до-
вољне;

4) програм је лошијег квалитета,
односно добио је мањи број бодова током
процене квалитета предлога програма у од-
носу на одабране предлоге програма;

5) резултати преговора нису
имали позитиван исход.

Непотпуни предлози програма се не
враћају подносиоцу предлога.

Члан 31.
Уколико је предложени програм про-

шао претходне две фазе, у трећој фази до-
носи се коначна одлука о одобравању или
неодобравању програма и одређењу висине
средстава за реализацију програма. 

Одлуке у трећој фази доноси Оп-
штинско веће, на основу предлога Комисије. 

Одобравање предложених програма и
средстава од стране Општинског већа за-

снива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта, конзистентности програма
са циљевима Националне стратегије развоја
спорта и Програма развоја спорта у општини
Велико Градиште, квалитету програма, оче-
киваним резултатима реализације програма,
одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији)
спортских организација и укупне суме пред-
виђене за финансирање програма у одређеној
области потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта у општини Велико Градиште.

О одобрењу годишњих и посебних
програма Општинско веће одлучује поједи-
начним решењем.

Решења Општинског већа Велико
Градиште већа о одобрењу годишњег и по-
себног програма су коначна и против њих се
може водити управни спор. Предмет управ-
ног спора не може бити, у складу са Законом,
износ добијених средстава по основу годиш-
њих и посебних програма.

Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма,

у складу са Законом, председник општине за-
кључује уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са
носиоцем годишњег програма уговор за
сваку од области  потреба и интереса грађана
из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет
предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма
не одазове позиву за закључење уговора у
року од осам дана од дана пријема позива,
сагласно Закону, сматраће се да је одустао од
предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализа-
цију одобреног програма додељена мања
средства од средстава наведених у финан-
сијском плану програма, носилац програма
је обавезан да пре закључења уговора о реа-
лизовању програма усклади финансијски
план програма и план реализације програм-
ских активности са висином додељених
средстава и одобреним активностима на реа-
лизацији програма, и да достави Општин-
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ском већу допуну, односно измену предложе-
ног програма усаглашену са висином одоб-
рених средстава.

Уговор о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Велико Градиште
закључен супротно одредбама Закона и овог
правилника ништав је, у складу са чланом
138. став 9. Закона.

Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализа-

цију програма преноси се организацији која
реализује програм у складу са уговором и
одобреним квотама буџета општине.

V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРО-
ГРАМА

Члан 34.
Носиоци одобрених програма оба-

везни су да Општинском већу, на његов за-
хтев, као и у року који је предвиђен овим
правилником и уговором о реализовању про-
грама, а најмање једном годишње, доставе
извештај са потребном документацијом о
остваривању програма или делова програма
и коришћењу средстава буџета општине Ве-
лико Градиште.

Периодични извештај се подноси у
року од 15 дана по истеку сваког квартала у
току реализације програма, на Обрасцу 9,
који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, ако овим правилником
није другачије одређено. 

Председник општине може затражити
да се уз периодични извештај достави и це-
локупна документација везана за извршена
плаћања (изводи, рачуни и др.).

Наредна авансна уплата буџетских
средстава неће се уплаћивати оним носио-
цима програма који не доставе периодични
извештај.

Извештај о реализацији годишњег
програма садржи извештај по свакој про-
грамској целини и по свакој области потреба
и интереса грађана у области спорта из члана

137. став 1. Закона у којој се програм реали-
зује.

Носиоци одобреног програма у за-
вршном извештају о реализацији програма
врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева (самоева-
луација).

Општинско веће може обуставити
даље финансирање програма, односно једно-
страно раскинути уговор о реализовању про-
грама ако носилац одобреног програма не
достави извештај у року предвиђеном угово-
ром.

Носилац програма је у обавези да у
року од 15 дана од завршетка реализације
програма достави Општинском већу за-
вршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са фотокопијама комплетне доку-
ментације о утрошку средстава, означене на
начин који је доводи у везу са одређеном
врстом трошкова из финансијског плана про-
грама, оверене сопственим печатом.

Уз завршни извештај о реализацији
програма коме је одобрено више од један ми-
лион динара подноси се и извештај ревизора
(ревизија испуњења уговорних обавеза).

Извештај из става 8. овог члана под-
носи се на Обрасцу 7, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о реализацији програма из-
градње/опремања/одржавања спортских
објеката подноси се на Обрасцу 8, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део.

Општинско веће разматра само оне
извештаје о реализацији програма који су
поднети на прописаном обрасцу.

У извештај из става 1. овог члана
уносе се одговарајући подаци о личности из
члана 5. став 10. Закона лица која су учество-
вала у реализацији програма.

Документација која се подноси уз пе-
риодични или завршни извештај мора да
упућује на ставку (део) извештаја на који се
односи, односно документација која се од-
носи на утрошак средстава мора да упућује
на конкретни трошак из финансијског плана
програма.
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Документација која се подноси уз пе-
риодични или завршни извештај а односи се
на утрошак средстава подноси се у целости,
нумерички се означава и у прилогу се ређа
узлазним редоследом.

Члан 35.
Општинско веће врши по завршетку

програма  анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката, с циљем да
се утврди: да ли је програм спроведен ефи-
касно и ефективно у односу на постављене
индикаторе; да ли су постављени циљеви
били релевантни; да ли су постигнути очеки-
вани резултати; да ли је остварен очекивани
утицај; да ли су остварени утицаји у складу
са утрошком средстава; да ли је обезбеђена
одрживост.

Општинско веће може ангажовати и
одговарајуће стручњаке за спољну евалуа-
цију реализације одобрених програма.

Територијални спортски савез оп-
штине Велико Градиште, као овлашћени
предлагач годишњих програма,  дужан је да,
у складу са Законом и својим статутом, прати
реализацију одобрених програма и да на
крају реализације програма подноси извеш-
тај Општинском већу о остваривању циљева
и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни
проблеми и недостаци у реализацији про-
грама, и пре тога.

Организације у области спорта, но-
сиоци годишњих програма,  обавезни су да
територијалном спортском савезу општине
Велико Градиште, као предлагачу програма,
пруже све потребне информације и омогуће
увид у сва документа и све активности ве-
зане за реализацију програма, као и да им до-
стављају у исто време када и Општинском
већу примерак извештаја о реализацији про-
грама.

Члан 36.
Носиоци програма који не утроше

одобрена буџетска средства по некој од
авансних уплата, дужни су да у периодичном
извештају образложе разлоге због којих та
средства нису утрошена, и да траже одоб-

рење да се та средства пренесу у наредни пе-
риод, уз подношење доказа да се средства на-
лазе на њиховом рачуну.

Носилац програма је обавезан да по
подношењу завршног извештаја изврши по-
враћај неутрошених средстава на крају го-
дине у буџет општине. 

Изузетно, Општинско веће може, уко-
лико објективне потребе и околности то за-
хтевају, да одобри да се неутрошена средства
на годишњем нивоу користе као авансне
уплате за реализацију активности из одобре-
ног годишњег програма за наредну годину, за
исте намене, с тим да се, по истом основу, не
захтевају додатна средства за програм у те-
кућој години и водећи рачуна да су авансне
уплате нужне за несметану реализацију про-
грама, као и да не угрожавају основни циљ
програма и не нарушавају наменско кориш-
ћење средстава.

Члан 37.
Носиоци одобреног програма у року

од 15 дана од дана усвајања завршног извеш-
таја о реализацији програма чине доступним
јавности извештај о свом раду и о обиму и
начину стицања и коришћења средстава и тај
извештај достављају Општинском већу.

Извештај из става 1. овог члана објав-
љује се и на интернет сајту носиоца про-
грама и мора бити доступан јавности током
целе године.

На свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање про-
грама којима се остварују потребе и инте-
реси грађана у области спорта мора бити
истакнуто да се програм финансира сред-
ствима из буџета општине.

VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБ-
РЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.
Носилац програма води све потребне

евиденције које омогућавају овлашћеним ли-
цима општине спровођење контроле реали-
зовања програма и утрошка средстава.
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Носилац одобреног програма дужан
је да чува евиденцију, односно документа-
цију која се односи на реализовање тог про-
грама десет година од дана када је тај
програм завршен, ако законом није друкчије
одређено.

Носилац програма је у обавези да ов-
лашћеним лицима општине Велико Гра-
диште омогући увид у целокупну
документацију и сва места везана за реали-
зацију уговореног програма, и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавеш-
тења.

Носилац програма је у обавези да
омогући овлашћеним лицима општине Ве-
лико Градиште увид у податке које воде
трећа лица, а у вези су са коришћењем одоб-
рених средстава и реализацијом програма.

Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су

пренета средства дужан је да наменски кори-
сти средства добијена из буџета општине.

Средства добијена из буџета општине
за реализовање програма којима се задово-
љавају потребе и интереси грађана у области
спорта морају се вратити, у целости или де-
лимично, даваоцу средстава, заједно са затез-
ном каматом од момента пријема, у
случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3.
Закона.

Носилац одобреног програма обаве-
зан је да набавку добара, услуга или радова
у оквиру одобрених средстава врши у складу
са законом којим се уређују јавне набавке.

Реализовани трошкови су прихват-
љиви, ако већ нису финансирани из других
јавних прихода, да су директно повезани са
одобреним програмом, да су настали након
потписивања уговора о реализацији про-
грама, да су регистровани кроз одговарајућу
књиговодствену документацију, да се могу
поткрепити оригиналном документацијом са
јасно наведеним датумом и износом и да се
слажу са максималним вредностима одобре-
них трошкова у финансијском плану про-
грама.

Члан 40.
Измене у погледу одобрених сред-

става за реализацију програма, могу се из-
вршити ако се: 

1) не угрожава основни циљ про-
грама; 

2) средства компензују у оквиру
одређене врсте трошка, као и између раз-
личитих врста трошкова. 

У случајевима из става 1. овог члана,
носилац програма може да током реализа-
ције програма изврши измену финансијског
плана програма и да о томе обавести Оп-
штинско веће. 

У свим другим случајевима мора да
се унапред поднесе писани захтев Општин-
ском већу за одобрење одступања, уз додатно
објашњење, с тим да се такав захтев може
поднети пре утврђеног крајњег рока за реа-
лизацију програма.

Члан 41.
Финансирање реализације програма

може се обуставити ако носилац програма:
1) на захтев овлашћеног лица оп-

штине, као и у роковима утврђеним уговором
о реализовању програма, није доставио из-
вештај са потребном комплетном документа-
цијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета оп-
штине; 

2) употребљава средства нена-
менски, у потпуности или делимично;

3) не поштује динамику реализо-
вања програма или се не придржава пропи-
саних или уговорених мера које су утврђене
у циљу обезбеђења реализације програма;

4) престане да испуњава услове
који су на основу Закона и овог правилника
потребни за одобрење програма;

5) спречи или онемогући спрово-
ђење прописаних, односно уговорених конт-
ролних мера;

6) не достави територијалном
спортском савезу општине Велико Градиште,
као овлашћеном предлагачу годишњих про-
грама, потребне информације, односно не
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омогући увид у документа и активности ве-
зане за реализацију годишњег програма;

7) у другим случајевима очиг-
ледно не може да реализује програм у бит-
ном делу како је планирано.

Носилац неће одговарати за кашњења
или неизвршавање обавеза предвиђених уго-
вором о реализацији програма, када до не-
извршења дође услед елементарних
непогода, налога државних органа, и других
околности које су изван реалне контроле и
нису последица грешке или немара носиоца
програма.

Члан 42.
Председник општине ставља на увид

јавности, у складу са законом: извештај о
поднетим предлозима програма са траженим
износом средстава, извештај о одобреним
програмима са износом одобрених сред-
става, годишњи извештај о реализовању свих
одобрених програма за задовољавање по-
треба и интереса грађана у спорту.

Извештаји из става 1. овог члана оба-
везно се објављују на интернет страници оп-
штине Велико Градиште.

Члан 43.
У складу са Законом, Општинско веће

врши, по завршетку одобреног програма,
анализу реализације програма и постизања
планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном
делу пропустом носиоца програма, затра-
жиће од носиоца програма да одржи скуп-
штину, односно одговарајући орган, у року
од 60 дана ради утврђења одговорности лица
која су реализовала програм и лица која су
учествовала у доношењу одлука које су до-
веле до непостизања планираних ефеката
програма. 

Носилац програма је дужан да обаве-
сти Општинско веће о датуму одржавања
скупштине и одлукама које су донете у по-
гледу утврђивања одговорности, у складу са
ставом 1. овог члана.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И
КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ,

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТ-
СКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 44.
У поступку одобравања програма, од-

носно пројеката изградње, опремања и одр-
жавања спортских објеката, поред
критеријума утврђених у члану 8. овог пра-
вилника, цени се испуњеност следећих кри-
теријума:

1) да за планиране активности
постоји потребна документација, у складу са
законом којим се уређује планирање и из-
градња објеката;

2) да је обезбеђена локација за
изградњу спортског објекта;

3) да спортски објекат испуњава
услове прописане актом којим су уређени
услови за обављање спортских делатности, у
складу са Законом; 

4) да је спортски објекат катего-
рисан у складу са националном категориза-
цијом спортских објеката;

5) да је спортски објекат уписан
у матичну евиденцију спортских објеката, у
складу са Законом;

6) да је у питању капитално одр-
жавање спортског објекта (реконструкција,
доградња, адаптација и санација);

7) да су радови на изградњи и ка-
питалном одржавању спортских објеката
предвиђени одговарајућом планском доку-
ментацијом;

8) да је премер и предрачун ра-
дова на изградњи, односно одржавању
спортског објекта урађен и оверен од стране
стручног лица; 

9) да је земљиште на којем се
планира изградња новог спортског објекта у
јавној својини;

10) да је спортски објекат у јавној
својини (у целини или делимично);

11) да носилац програма из соп-
ствених средстава сноси трошкове припрем-
них радова, израде техничке документације,
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ангажовања стручног надзора, техничког
пријема, укњижбе;

12) да се изградња и одржавање и
опремање спортског објекта у оквирима
јавно-приватног партнерства врши под усло-
вима и на начин утврђен законом којим је
уређено јавно-приватно партнерство;

13) да се уговором  регулишу сва
својинска и имовинска питања у вези са из-
градњом и одржавањем спортског објекта, у
складу са законом којим је уређена јавна
својина и другим законима.

Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или
спортског објекта подноси предлог пројекта
изградње, опремања  и одржавања спортског
објекта уз сагласност власника земљишта,
односно спортског објекта. 
Предлог пројекта изградње и капиталног
одржавања  спортског објекта могу зајед-
нички да поднесе више овлашћених подно-
силаца, у случају сусвојине на земљишту или
објекту.
Опремање спортског објекта подразумева
опрему која се уграђује у спортски објекат и
са њим чини функционалну техничко-техно-
лошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева
капитално одржавање у смислу извођења ра-
дова на реконструкцији, доградњи, адапта-
цији и санацији спортских објеката.
Предлог годишњег пројекта (програма) из-
градње, опремања  и одржавања спортског
објекта чине појединачни пројекти, који се,
у складу са садржајем, групишу у посебне
програме: 
1) изградња спортских и рекреативних
објеката;
2) капитално одржавање спортских и
рекреативних објеката;
3) изградња спортских објеката за по-
требе образовања;
4) капитално одржавање спортских
објеката за потребе образовања;
5) изградња и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом.

Члан 46.
Уз пројекат изградње и одржавања

спортског објекта мора бити приложена до-
кументација којом се доказује испуњеност
прописаних услова и критеријума према за-
кону којим се уређује област планирања и из-
градње, као и документација о спровођењу
програма (предрачун радова; власнички лист
за земљиште и објекат; уговор о заједничком
улагању; локацијска дозвола, грађевинска
дозвола или решење којим се одобрава изво-
ђење радова на адаптацији или санацији
спортског објекта; главни пројекат према за-
кону којим се уређује област планирања и из-
градње; окончана или последња привремена
ситуацију за извршене радове и извештај
надзорног органа – код фазне изградње;
други докази).

Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инве-

стиционог одржавања спортских објеката из-
вршава се према динамици утврђеној
програмским календаром у складу са Зако-
ном.

Члан 48.
Носилац пројекта образује, након оба-

вештења о одобрењу програма, тим за спро-
вођење програма и одређује руководиоца и
његове чланове.

Носилац пројекта, по извршеном тех-
ничком прегледу и извршеној записничкој
примопредаји и коначном обрачуну изведе-
них радова, дужан је да обезбеди употребну
дозволу.

VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА

СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕ-
ГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 49.
Финансирање програма стипенди-

рања за спортско усавршавање категориса-
них спортиста, посебно перспективних
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спортиста, врши се у складу са следећим
критеријумима:

1) да је у питању спортиста ама-
тер, у складу са Законом и спортским прави-
лима;

2) да је спортиста држављанин
Републике Србије;

3) да је спортиста у текућој го-
дини рангиран у складу са чланом 140. став
2. Закона;

4) да га његова спортска органи-
зација предложи за добијање стипендије;

5) да се у текућој години бави
спортским активностима у спортским орга-
низацијама у општини Велико Градиште;

6) да испуњава обавезе према на-
ционалној спортској репрезентацији у коју је
позван; 

7) да у текућој години има статус
ученика и да је у претходној школској години
остварио минимално врлодобар успех – за
спортисте узраста од 15 до 19 година;

8) да му је утврђена здравствена
способност за обављање спортских активно-
сти у складу са Законом;

9) да поштује антидопинг пра-
вила прописана Законом о спречавању до-
пинга у спорту;

10) да је његово понашање на
спортским теренима и изван њих у складу са
спортским духом и фер плејом.

Право на стипендију престаје спорти-
сти престанком испуњавања услова из става
1. овог члана, на основу одлуке Општинског
већа.

Општинско веће посебном одлуком
утврђује максимални број стипендија које
могу добити спортисти за спортско усаврша-
вање исте спортске организације, у зависно-
сти од ранга спорта утврђеног Националном
категоризацијом спортова, и висину месеч-
ног износа стипендија у зависности од кате-
горије спортисте (заслужни спортиста,
спортиста међународног разреда, спортиста
националног разреда, перспективни спорти-
ста, други категорисани спортиста).

Са спортистом коме је одлуком Оп-
штинског већа додељена стипендија за

спортско усавршавање председник општине
закључује уговор о одобравању стипендије,
на основу кога се спортисти месечно испла-
ћује стипендија и који обавезно садржи по-
датке о новчаном износу месечне стипендије,
роковима исплате, року важења уговора и
правима и обавезама спортисте.

IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА

ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ

РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ
СПОРТА

Члан 50.
Годишње спортско признање оп-

штине додељује се у виду повеље и новчане
награде за:

1) освојену медаљу на великим
међународним спортским такмичењима;

2) освојено национално, регио-
нално или европско клупско првенство;

3) дугогодишњи изузетан допри-
нос развоју спорта у општини Велико Гра-
диште и/или Републици Србији.

Годишње спортско признање из става
1. овог члана може се доделити спортској ор-
ганизацији, спортисти или спортском струч-
њаку.

Општинско веће утврђује висину нов-
чане награде из става 1. овог члана.

Општинско веће утврђује изглед по-
веље из става 1. овог члана.

У случају да спортска организација
или спортиста, односно спортски стручњак
у истој години оствари више спортских ре-
зултата који представљају основ за добијање
признања и награде из става 1. овог члана,
може се одобрити само једно признање и
новчана награда за најбољи (највреднији)
спортски резултат остварен у претходној го-
дини.

Са спортском организацијом, спорт-
ским стручњаком или спортистом  из става
2. овог члана председник општине закљу-
чује, на основу одлуке Општинског већа о до-
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дели спортског признања, уговор о додели
новчане награде. 

X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБ-
РАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРО-

ГРАМА ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 51.
У циљу рационалног и наменског ко-

ришћења спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник
општина, односно који су у јавној својини
општине, спортским организацијама се може
одобрити њихово бесплатно коришћење за
спортске активности, односно доделити бес-
платни термини за тренирање и обављање
других спортских активности ако су поред
општих услова и критеријума утврђених
овим правилником испуњени и следећи
услови:

1) да су све спортске активности које
се у спортском објекту обављају бесплатне
за све спортисте учеснике у реализацији про-
грама;

2) да је претежни део спортских ак-
тивности тренирања везан за рад са децом и
младим.

Спортска организација из става 1.
овог члана обавезна је да сале и спортске
објекте у којима обавља спортске активности
користи у складу са законом, пратећим под-
законским актима, спортским правилима и
уговором о реализацији програма.

XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБ-
РАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШ-
ЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У
ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПО-
СЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ВЕ-

ЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став

1. тачка 8) Закона може се одобрити само ор-
ганизацији у области спорта која поред оп-
штих услова и критеријума утврђених овим

правилником испуњава и услов да је одлуком
Општинског већа утврђена као организација
у области спорта од посебног значаја за оп-
штину у складу са ст. 2–7. овог члана.

Општинско веће својом одлуком, на
предлог председника општине, утврђује ор-
ганизације у области спорта на територији
општине од посебног значаја за општину.

Спортски савез општине Велико Гра-
диште је као надлежни територијални спорт-
ски савез од посебног значаја за општину.

Општинско веће одлуку из става 2.
овог члана доноси, у складу са чланом 137.
став 1. тачка 8) Закона, у зависности од тога
каква је унутрашња организованост органи-
зације, који је ранг спортске гране према На-
ционалној категоризацији спортова, колики
је број учлањених организација и спортиста,
каква је спортска традиција и спортски ре-
зултати организације, у којој мери се унапре-
ђује стручни рад, у ком рангу такмичења
организација учествује, број екипа организа-
ције које се такмиче у оквиру надлежног на-
ционалног гранског спортског савеза (и
мушкарци и жене, у свим категоријама),
чланства у надлежном националном спорт-
ском савезу, испуњености услова за обав-
љање спортских активности и делатности у
складу са Законом, у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом, поседо-
вање спортских објеката, као и према томе у
којој мери се делатност организације уклапа
у приоритете утврђене Програмом развоја
спорта у општини Велико Градиште.

Предлог да се одређена организација
у области спорта утврди за организацију од
посебног значаја за општину Велико Гра-
диште може дати свака организација у обла-
сти спорта са територије општине Велико
Градиште уз подношење документације
којом се доказује испуњеност критеријума из
става 4. овог члана.

При доношењу одлуке из става 2.
овог члана Општинско веће води рачуна и о
томе у којој мери су активности организације
у области спорта од значаја за реализацију
Националне стратегије развоја спорта и Про-
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грама развоја спорта у општини Велико Гра-
диште. 

Општинско веће пре доношења од-
луке из става 2. овог члана прибавља миш-
љење територијалног спортског савеза
општине Велико Градиште.

Општинско веће доноси одлуку да од-
ређеној организацији престаје статус органи-
зације у области спорта која је од посебног
значаја за општину Велико Градиште када
организација престане да испуњава крите-
ријуме из става 4. овог члана на основу којих
је стекла тај статус.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Поступак одобрења програма којим

се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта који је започет, а није окон-
чан до дана ступања на снагу овог правил-
ника, окончаће се по одредбама овог
правилника.

Обавеза коришћења Матрице логич-
ког оквира и SWOT анализе из члана 9. став
3. овог правилника примењује се код годиш-
њих програма који се подносе у 2017. го-
дини.

Спортски савез општине Велико Гра-
диште подноси извештај Општинском већу
о остваривању циљева и ефеката годишњих
програма чији је предлагач почев од годиш-
њих програма за 2018. годину.

Члан 54.
Даном ступања на снагу овог правил-

ника престаје да важи Правилник о финан-
сирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Гра-
диште”, бр. 30/2016).

Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу осмог

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

Број:66-6/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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