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Број 7

Одлука о завршном рачуну буџета
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за 2017.годину

12. јун 2018.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“
број 129/2007 I 83/2014), члана 77. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 I
142/2014 ) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште„ број 9/2008) Скупштина општине Велико Градиште, на
17. седници одржаној 11.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У консолидованом завршном рачуну општине Велико Градиште за
2017.годину, у Билансу стања на дан 31.децембра 2017. године утврђена је укупна
актива у износу од 1.962.133 хиљада динара и укупна пасива у износу од
1.962.133 хиљада динара, и то:

АКТИВА:
011000
014000
015000
016000
021000
022000
111000
121000
122000
123000
131000

некретнине и опрема
природна имовина
нефинансијска имовина у припреми и
аванси
нематеријална имовина
залихе
залихе ситног инвентара и потрошног
материјала
дугорочна домаћа финансијска имовина
новчана сред.,пл. метали и хартије од
вредности
краткорочна потраживања
краткорочни пласмани
активна временска разграничења

СВЕГА АКТИВА:

(у хиљадама)
1.542.488
56.219.000
77.199.000
27.106.000
0
159
3.727
86.478
119.551
124
49.082
1.962.133
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ПАСИВА:
211000
231000
232000
234000
236000
237000
243000
252000
254000
291000
311000
321121
321311

домаће дугорочне обавезе
обавезе за плате и додатке
обавезе по основу накнада запосленима
обавезе по основу социјалних доприноса на
терет послодавца
обавезе по основу социјалне помоћи
запосленима
службена путовања и услуге по уговору
обавезе по основу донација, дотација и
трансфера
обавезе према добављачима
остале обавезе
пасивна временска разграничења
капитал
вишак прихода – суфицит
Нераспоређен вишак примања и прихода

СВЕГА ПАСИВА:

90.295
4.565
150
746
174
112
1.015
30.928
11.377
119.641
1.627.855
75.214
32
1.962.133

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31.децембра
2017.године утврђени су (у хиљадама динара):
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
578.522
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
632.299
3. Вишак прихода и примања-буџетски дефицит ( 1-2)
-53.777
4. Кориговање вишка прихода:
48.255
-део нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година који је коришћен
за покриће расх. и издатака текуће године
5. Износ расхода и издатака за нефинансијску
имовину финансираних из кредита
80.736
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Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:
(у хиљадама)

710000
730000
740000
770000
810000

порези
донације и трансфери
други приходи
меморандумске ставке
примања од продаје основних средстава
примања од продаје
820000 залиха
840000 примања од продаје природне имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата
субвенције
донације,дотације и трансфери
социјално осигурање и социјална заштита
остали расходи
основна средства
природна имовина
УКУПНИ РАСХОДИ:

184,715
299,942
77,337
8,194
391
37
7,906
578,522

(у хиљадама)
123,366
159,371
1,109
400
104,726
21,082
34,715
182,272
5,258
632,299

Члан 3.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидовани из члана 2.
ове Одлуке, у износу од 75.214 хиљада динара састоји се из:
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања буџета – суфицита у износу
од 3.673 хиљаде динара
Распоређени вишак прихода и примања буџета преноси се у наредну годину.
- 62.124 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и
телекомуникација пренетих Туристичкој организацији општине Велико
Градиште за изградњу спортске хале на Сребрном језеру
- 9.417 хиљада динара пренетих од стране ЈП Дирекције за завршетак радова на
пристану у Раму

Члан 4.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до
31. децембра 2017.године утврђена су укупна примања у износу од 89.170 хиљада
3
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динара и укупни издаци у износу од 187.530 хиљада динара. Мањак примања
износи 98.460 хиљада динара.
Структура примања:
- 810000 примања од продаје основних средстава
391
- 820000 примања од продаје залиха
37
- 840000 примања од продаје природне имовине
7.906
- 910000 примања од задуживања
80.736
Структура издатака:
- 510000 основна средства
- 540000 природна имовина

Мањак примања

СВЕГА:

СВЕГА:

89.070

182.272
5.258

187.530
98.460

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра
2017. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 659.258 хиљада
динара, укупни новчани одливи у износу од 632.299 хиљада динара и салдо
готовине на крају године у износу од 75.214 хиљада динара.
Структура новчаних прилива:
У хиљадама
710000
730000
740000
770000
810000

порези
донације и трансфери
други приходи
меморандумске ставке
примања од продаје основних средстава
примања од продаје
820000 залиха
840000 примања од продаје природне имовине
910000 примања од задуживања
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

Структура новчаних одлива:
У хиљадама
410000
420000
440000
450000
460000
470000
480000

расходи за запослене
коришћење услуга и роба
отплата камата
субвенције
донације,дотације и трансфери
социјално осигурање и социјална заштита
остали расходи
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391
37
7,906
80,736
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123,366
159,371
1,109
400
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510000 основна средства
540000 природна имовина
УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

182,272
5,258
632,299

Вишак новчаних прилива
Салдо готовине на почетку године
Кориговани приливи
Кориговани одливи
Салдо готовине на крају године

26.959
55.774
0
7.519
75.214

Члан 6.
У извештају о извршењу буџета у периоду 1.јануар до 31.децембар 2017.године,
утврђена је укупна разлика у износу од 53.777 хиљада динара између укупних
прихода и примања у износу од 578,522 хиљада динара и укупних расхода и издатака
у износу од 632,299 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике,
Општине, донација и осталих извора.

Члан 7.
ИЗВЕШТАЈ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ ОДНОСНО
ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2017.ГОДИНЕ ДО
31.12.2017.ГОДИНЕ
Одступања између одобрених средстава и извршења десила су се код индиректних
корисника који своје активности финансирају из осталих извора (сопствена средства).
У поступку планирања сопствених прихода корисници су у збиру остварили већи
износ од износа који је планиран.
Средства која су корисницима одобрена из буџета (извор финансирања 01) нису
прекорачена у односу на планирана.
Када су у питању планирани и реализовани приходи са извора финансирања 01,
чињенице су следеће:
Одлуком о буџету за 2017.годину планирани укупни текући приходи у износу
570.392.121,00 динара што са пренетим средствима из претходне године (55.322.954,00)
као и средствима планираним од задуживања (90.440.761,00) те средствима од продаје
нефинасијске имовине (96.391.000,00) чини збир од 812.546.836,00 динара.
ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

%

570.392.121,00

570.187.336,00

99.96

90.440.761,00

80.735.710,00

89.27

96.391.000,00

8.334.482.00

8.65
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757.223.882,00

659.257.528,00

87.06

Што се тиче текућих прихода остварење од 99,96% приказује да је планирање
урађено реално у складу са очекивањима.
Структура прихода који не одговарају планираним износима је следећа:
У групи ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (711), ставка број
1- порез на зараде (711111), остварена је у износу од 79.316.421,00 што је у односу на план
(78.000.000,00) динара више за 1,69%, ставка број 3 – порез на приходе од самосталних
делатности (711122) остварен је више за 1,19%. Ставка број 4 – порез на приходе од
самосталних делатности (711123) остварен је мање за 3,16%.
У групи ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (713), ставка -1, порез на имовину од физичких
лица остварен у износу од 31.022.457,00 динара а планиран у износу од 30.000.000,00,
динара, дакле више за 1.022.457,00 динара а проценат извршења износи 101,04 %, ставка -2,
порез на имовину од правних лица остварен у износу од 11.193.929,00 динара а планиран у
износу од 12.000.000,00, динара, дакле мање за 806.071,00 динара а проценат извршења
износи 94 %,
ДРУГИ ПОРЕЗИ (716) ставка број 1 – Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору остварена је у износу од 7.299.650,00 динара док је план био
6.500.000,00 динара, дакле остварено је више за 799.650,00 динара односно укупно 113%
Одступање од плана забележено је и у групи прихода под називом МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (745), у приходу под називом остали приходи у корист
општина (745151) где је извршење за 67% веће од плана.
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ (800) остварено је у износу од 7.906.482,00 динара
односно 9%.
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (900) остварена су са 90% из разлога што се
средства повлаче од пословне банке на основу изведених радова те достављених
привремених ситуација.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗВРШЕЊА:
ВРСТЕ РАСХОДА

ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

%

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

764,948,336.00

605,819,640.00

80

47,598,500.00

25,677,000.00

54

УКУПНО

812,546,836.00

632,114,640.00

78

Члан 8.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава
на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
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У току 2017.године Општинско веће донело је 69 решења за коришћење средстава
текуће буџетске резерве на основу којих се вршио пренос средстава.
Укупно је извршено кроз текућу буџетску резерву 12.413.196,02 динара

Члан 9.
Општинско веће општине Велико Градиште донело је у току 2017.године. 2 Решења
о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у
отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша,
снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, који могу
да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења као и пренос средстава вршен је на основу Извештаја Штаба за ванредне
ситуације.
Укупно је извршено кроз сталну буџетску резерву 400.160,00 динара

Члан 10.
У 2017. години укупно је остварено 98.551.095,54 динара наменских средстава
од Републичког буџета, и то:
ек.кла

датум
уплате

од стране - намена

733151
733152
733152
733152

10.11.2017
12.04.2017
28.04.2017
30.11.2017

Ненаменски трансфери од Републике у
корист нивоа општине
Наменска средства за интерно расељена лица
Наменска средства за интерно расељена лица
Наменска средства за интерно расељена лица

733154

Министарство за рад и запошљавање за
31.03.2018 финансирање услуга социјалне заштите

755,116.95

733154

Министарство за рад и запошљавање за
25.04.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
24.05.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
27.06.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
27.07.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
21.08.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
22.09.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

7

износ
20,000,000.00
40,224.00
2,520,000.00
165,000.00

Мај, 2018.године

8

Број 7

12.буџета
јун 2018.
године
Одлука о завршном рачуну
за 2017.годину

733154

Министарство за рад и запошљавање за
24.10.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154

Министарство за рад и запошљавање за
27.11.2017 финансирање услуга социјалне заштите

251,705.65

733154
733154
733154
733154
733251
733251
733251
733251
733251
733251

21.12.2017
29.08.2017
16.10.2017
31.05.2017
07.03.2017
04.04.2017
28.04.2017
19.05.2017
06.11.2017
27.11.2017

733251

26.12.2017

Министарство за рад и запошљавање за
финансирање услуга социјалне заштите
Министарство културе за Царевчеве дане
Министарство културе за Штап и канап
Министарство за Сила фест
Наменска средства за интерно расељена лица
Наменска средства за интерно расељена лица
Пренос средстава за пристан у Раму
Пренос средстава за пристан у Раму
Министарство за халу на Сребрном језеру
Министарство за халу на Сребрном језеру
Управа за пољопривредно земљиште за
уређење некатегорисаних путева
УКУПНО

251,705.69
500,000.00
200,000.00
500,000.00
7,026,264.60
1,171,044.10
198,000.00
1,782,000.00
56,099,445.10
3,900,554.90
1,428,095.00
98,551,095.54

Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2017.годину са свим
својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Велико
Градиште за 2017. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 12.
Завршни рачун Буџета општине Велико Градиште садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2017.
до 31.12.2017.године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017.године
5. Извештај о извшењу Буџета – Образац 5
6. Извештј великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и
извршеним отплатама дугова
8
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12. јун 2018. године

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
9. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
11. Извештај о излазним резултатима програмског Буџета
12. Извештај о извршењу Буџета за период јануар – децембар 2017.године
13. Одлука о ангажовању ревизије
14. Извештај независне ревизије

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине
Велико Градиште».
Број: 400-40/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

9
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12.буџета
јун 2018.
године
Одлука о завршном рачуну
за 2017.годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за
2017.годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о
буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим
прописима који регилишу ову област.
Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у
оквиру одељка «Календар за подношење годишњих финансијских извештаја».
Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим
роковима:
- 28. фебруар - индиректни корисници врше припрему завршног рачуна
- 31.март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и
достављају га надлежном локалном органу
- 15. мај – локални орган управе припрема нацрт одлуке о завршном рачуну и
доставља га надлежном извршном органу
- 01. јун - надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о
завршном рачуну
- 15. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за
трезор Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране Скупштине.
Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему.
Финансирање буџетских расхода општине Велико Градиште у 2017.години
вршено је у складу са Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2017.годину и
Одлукама о допунским буџетима за 2017.годину.

ПРИХОДИ:
Месечну динамику остварења дајемо у наредном табеларном прегледу
(у хиљадама):
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

39,949
42,147
44,530
38,743
80,967
64,940
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Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

36,366
40,491
37,289
36,684
131,031
45,642
638,779

РАСХОДИ :
Месечну динамику извршења дајемо у наредном табеларном прегледу
( у хиљадама):
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

43,561
37,149
53,985
34,793
82,341
68,156
34,654
40,804
36,152
40,750
116,437
43,333
632,115

Преглед плана и извршења по корисницима, са процентом извршења.

у хиљадама

Р.б.

Опис

Планирано

Извршено

%

1

Скупштина општине

9,271

6,946

74.92

2

Председник општине

16,150

15,619

96.71

3

Општинско јавно правобранилаштво

2,100

2,037

96.98

4

Општинска управа

460,480

366,229

79.53

5

Дом здравља

10,401

10,060

96.72

6

Месне заједнице

12,077

11,949

98.94

7

Туристичка организација

102,750

39,339

38.29

8

ЈУ Спортски центар

24,681

16,716

67.73

9

Установе културе

27,528

24,073

87.45

11
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10

Дечији вртић

60,710

56,778

93.52

11

Основно образовање

51,890

49,028

94.49

12

Средње образовање

8,464

7,978

94.26

13

Центар за социјални рад
УКУПНО:

26,045
812,547

25,363
632,115

97.38
77.79

Преглед плана и извршења по програмима, са процентом извршења
програм

НАЗИВ

активност/
пројекат

1

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И

1101-0001

ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002
1101-0003

2

КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102-0001
1102-0002
1102-0003

Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

ИЗВРШЕЊЕ

%

8,100,000.00

4,144,608.00

51.17

1,336,208.00

52.61

6,560,000.00

5,973,083.00

91.05

17,200,000.00

11,453,899.00

66.59

18,500,000.00

14,258,090.00

77.07

8,881,000.00

7,285,483.00

82.03

2,032,000.00

2,024,255.00

99.62

2,540,000.00

Зоохогијена

4,780,000.00

4,566,570.00

95.53

1102-0008

Управљање и снабдевање водом
за пиће

7,580,000.00

1,686,088.00

22.24

1102-0009

Остале комуналне услуге

3,730,000.00

168,661.00

4.52

1102-П1

Пејзажно уређење зелених
површина

0.00

0.00

0.00

1102-П2

Разводна мрежа насеља Рударево

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

0.00

0.00

3,100,000.00

2,271,252.00

73.27

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

83,400.00

7.58

5,600,000.00

5,594,331.00

99.90

63,303,000.00

37,938,130.00

59.93

6,714,449.00

5,123,879.00

76.31

1102-П4
1102-П5
1102-П6
1102-П7

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ

Просторно и урбанистичко
планирање
Спровођење урбанистичких и
просторних планова
Управљањеграђевинским
земљиштем

ПЛАН

1102-0004

1102-П3

3

опис

1501-0001

Потисни цевовод ``КонглавицаКимане-Тополовник``
Секундарна мрежа ``Курјаче Мајиловац``
Разводна мрежа Острово и
Раваница
Секундарна канализациона
мрежа Мајур
Канализација Ловачка улица

Унапређење привредног
амбијента (ЛЕР )

12
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4

5

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

7
Одлука о завршном рачуну буџета заБрој
2017.годину
1501-0002

ЗАШТИТА ЖИВОТЕН
СРЕДИНЕ

ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

1,600,000.00

98.16

8,344,449.00

6,723,879.00

80.58

Управљање развојем туризма

5,970,000.00

5,812,235.00

97.36

1502-0002

Туристичка промоција

4,770,000.00

6,251,146.00

131.0
5

1502-П1

Сајам туризма

870,000.00

767,457.00

88.21

1502-П2

Манифестација Аласке вечери и
Пасуљијада

2,050,000.00

1,555,719.00

75.89

1502-П3

Манифестација Сила Фест

1,400,000.00

1,400,000.00

1502-П4

Изградња спортске хале на
Сребрном језеру

100.0
0

86,800,000.00

22,858,000.00

26.33

1502-П5

Туристичко лето

890,000.00

694,505.00

78.03

102,750,000.00

39,339,062.00

38.29

Унапређење услова за
пољопривредну делатност

4,195,000.00

1,516,590.00

36.15

Одржавање пољских путева

4,733,095.00

1,428,095.00

30.17

8,928,095.00

2,944,685.00

32.98

3,000,000.00

1,972,036.00

65.73

0101-0001

0401-0006
0401-П1

7

1,630,000.00

1502-0001

0101-П1

6

Мере активне политике
запошљавања

13

0701-0002
0701-П2
0701-П3

Управљање осталим врстама
отпада
Платан

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Асфалтирање улица у градском
и сеоским насељима
Асфалтирање улица у Велико
Градишту

190,000.00

115,000.00

60.53

3,190,000.00

2,087,036.00

65.42

32,997,448.00

30,499,359.00

92.43

90,440,761.00

82,102,819.00

90.78

31,000,000.00

20,148,132.00

64.99

0701-П4

Тротоари у граду

0.00

0.00

0.00

0701-П5

Изградња аеродрома

0.00

0.00

0.00

0701-П6

Изградња пристана у Раму

11,396,587.00

1,980,000.00

17.37

165,834,796.00

134,730,310.00

81.24

13
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8

9

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗ

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

12. јун 2018. године

2001-0001

СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА

60,710,550.00

56,778,058.00

93.52

26,213,530.00

98.80

2002-0001

Основна школа Средњево

12,155,500.00

11,477,266.00

94.42

1,000,000.00

832,324.00

83.23

2,500,000.00

2,460,768.00

98.43

Електроинсталација на новој
школи
Помоћни објекат - сала и
котларница у Царевцу

2002-0001

Основна школа Мајиловац

7,603,500.00

7,046,672.00

92.68

2002-0001

Музичка школа

2,100,000.00

997,956.00

47.52

51,890,149.00

49,028,516.00

94.49

Средња школа

6,963,665.00

6,479,659.00

93.05

Санација фасаде на делу зграде
Седње школе

1,500,000.00

1,498,318.00

99.89

8,463,665.00

7,977,977.00

94.26

11,277,563.00

9,546,268.00

84.65

910,790.00

578,280.00

63.49

3,820,468.00

3,418,000.00

89.47

600,000.00

600,000.00

100.0
0

9,570,000.00

9,562,829.00

99.93

2003-0001

0901-0001
0901-0003
0901-0004

12

93.52

26,531,149.00

2003-П1

11

56,778,058.00

Основна школа Велико Градиште

2002-П2

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

60,710,550.00

2002-0001

2002-П1

10

Функционисање предшколских
установа

Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Саветодавно терапијске и
социјално едукативне услуге

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-0006

Дечија заштита

0901-0001

Социјалне помоћи

0901-0006

Дечија заштита

1801-0001

Функционисање установе
примарне здравствене заштите

14

7,247,730.00

6,621,171.00

91.36

18,797,270.00

18,741,542.00

99.70

52,223,821.00

49,068,090.00

93.96

5,201,176.00

5,142,825.00

98.88

Мај, 2018.године
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1801-П1

1201-0001
1201-0002
1201-П2
1201-П3
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-0001
1201-0002

14

Асфалтирање и сређивање
простора возног парка

Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Санација фасадне столарије на
згради Библиотеке
Песничка манифестација "Рамски
сутони"
Функционисање локалних
установа културе
Подстицаји културном и
уметничком стваралаштву
Музички фестивал "Царевчеви
дани"
Функционисање локалних
установа културе
Функционисање локалних
установа културе

1201-П4

Ноћ музеја

1201-П5

Програм Велико Градиште некад
и сад

РАЗВОЈ СПОРТА И

1301-0001

ОМЛАДИНЕ

1301-0002
1301-0005
1301-0002
1301-0003
1301-П3
1301-П4
1301-П2

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту
и масовној физичкој култури
Спровођење омладинске
политике
Подршка предшколском,
школском и рекреативном спорту
и масовној физичкој култури
Одржавање инфраструктуре
Изградња спортског објекта
фудбалска свлачионоца
Суорганизација првенства у Бич
Волеју
Изградња спортског комплекса
"Basketball camp"

15

15

5,200,000.00

4,917,420.00

94.57

10,401,176.00

10,060,245.00

96.72

9,848,600.00

8,992,725.00

91.31

567,000.00

530,783.00

93.61

1,170,000.00

1,163,130.00

99.41

310,000.00

147,666.00

47.63

7,298,000.00

6,739,593.00

92.35

1,334,000.00

1,328,047.00

99.55

1,500,000.00

1,475,942.00

98.40

3,445,000.00

2,529,039.00

73.41

855,000.00

0.00

0.00

200,000.00

197,450.00

98.73

1,000,000.00

968,546.00

96.85

27,527,600.00

24,072,921.00

87.45

23,085,000.00

22,994,919.00

99.61

2,000,000.00

1,973,259.00

98.66

2,636,000.00

1,860,914.00

70.60

865,000.00

811,484.00

93.81

9,315,974.00

7,410,141.00

79.54

6,000,000.00

6,000,000.00

500,000.00

500,000.00

2,000,000.00

1,993,990.00

99.70

46,401,974.00

43,544,707.00

93.84
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0602-0001

Скупштина општине

9,271,420.00

6,946,040.00

74.92

0602-0001

Председник општине

16,150,000.00

15,618,778.00

96.71

0602-0004

Општинско правобранилаштво

2,100,000.00

2,036,506.00

96.98

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

136,507,578.00

113,258,645.00

82.97

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

2,110,000.00

1,109,289.00

52.57

0602-П1

Ликвидација

4,766,000.00

4,691,976.00

98.45

0602-П2

Учешће у пројектима удружења
грађана и невла

1,040,489.00

243,534.00

23.41

0602-0010

Резерве

1,354,830.00

513,160.00

37.88

0602-0002

Месне заједнице

12,077,245.00

11,949,197.00

98.94

185,377,562.00

156,367,125.00

84.35

812,546,837.00

632,114,640.00

77.79
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Члан 3.
После Члана 22 додаје се нови Члан 22а који гласи ``Овлашћена лица Месних
заједница су дужна да пре преузимања било каквих обавеза на име робе, услуга,
материјала и слично прибаве сагласност Одељења за финансије и Одељења за
локални економски развој и дијаспору о трошењу средства која су им овом
Одлуком а кроз финансијски план опредељења. Преузимање обавеза без
прибављене сагласности неће се измиривати на терет буџета општине Велико
Градиште, већ на терет одговорног лица надлежне Месне заједнице.``
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ``Службеном гласнику
општине Велико Градиште``

Број: 400-41/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Приходи су изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину
увећани за 71.227.025,28 динара и то :
До промене је дошло услед већег остварења прихода за пет месеци, као и због
усклађивања са изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем.
-

До повећања је дошло код:
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 741121 за 50.000,00 динара
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем - 741123 за 2.000.000,00 динара
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 716111 за износ
од 1.400.000,00 динара,
Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине –
732251 увећане су за 16.128.739,00 динара због предфинансирања пројекта
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 733151 су
увећани за 19.200.218,01 динара, због захтева упућених ка Републици за
учешће у реализацији пројеката
Други текући трансфери од Републике у клорист нивоа општине 733152 за
3.836.048,80 динара због учешћа у пројекту изнтерно избегла и расељена
лица
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Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа
општине 733154 за износ од 5.700.000,00 динара, средства која се уплаћују
од стране Министарства на име предшколског програма не уплаћују се више
на наменски подрачун већ директно на буџет
Капитални наменски трансвери, у ужем смислу, од републике у корит нивоа
општине 733251 увећани су за износ од 19.662.019,47 динара за Мајурску
канализацију и учеша у пројектима са Министарством.
Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у
државној својини коју користе општине и индиректни корисници њиховог
буџета 742152 – 500.000,00 динара
Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа општине - 742255 2.000.000,00
динара
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у
корист нивоа општине - 743355 150.000,00 динара отворен због уплате по
основу судских трошкова.
Из осталих извора су увећана средства у износу од 500.000,00 динара на име
остали приходи у корист нивоа општине као и 100.000,00 динара на име
примања од продаје робе за даљу продају, и то код Туристичке организације,
Народне библиотеке ``Вук Караџић`` и Предшколске установе ``Мајски цвет``

Што се расходног дела тиче, такође су, као и приходи увећани за исти износ
71.227.025,28 динара.
Промене су вршене код скоро свих корисника, у складу са потребама и уштедама.
Увећана су средства код Општинске управе за набавку камера у висини од
500.000,00 динара које ће бити постављене у просторијама зграде општине.
У оквиру програма Општинске управе увећена су средства у висини од
8.000.000,00 ради измирења новчаних казни по решењу судова као и за ван судска
поравњања а по обавештењу Општинског правобраниоца.
Средства од 18.400.000,00 која су намењена за одводњавање су пребачена на нову
позицију која је по новом решењу увећана за 21.100.000,00 динара по решењима
за 2016. и 2017.годину
На основу новог колективног уговора увећана су средства за отпремнине и
јубиларне награде у висини од 600.000,00 динара.
Средства која су била намењена за изградњу тоалета у парку су укинута због
одустајања од овог пројекта.
У оквиру програма Социјалне и дечије заштите средства су увећана за
4.000.000,00 динара, обезбеђена су средства за награђивање успеха деце на
републичким и спортским такмичењима, награде за вуковце Основних и Средње
школе, стипендије и слично. Ова позиција је увећана јер су деца постигла много
боље успехе у односу на претходну годину, као што су рецимо средњошколци
освојили прво место на државно – Републичком такмичењу у одбојци чиме су се
пласирали на Светско првенство које се ове године одржава у Чешкој.
За пројекте прекограничне сарадње Посети ме и Развојне шансе је раход увећан у
складу са приходом.
Трошкови одржавања уличне расвете су пребачени са позиције трошкова уличне
равете на новоотворену позицију на основу обавезе а у вези Јавно приватног
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партнерства.
Уштеда је постигнута код пројекта Мајурске канализације у износу од 7.460.000,00
јер су средсва обезбеђена из Републичког буџета.
Здравствена установа и Основне школе су конкурисали код надлежних
Министарстава за нове пројекте тако да су из Буџета Локалне самоуправе морала
бити обезбеђена обавезна средства у висини од 2.350.000,00 динара.
У оквиру програма политичког система и локалне самоуправе – Скупштина и
Председник, увећана су средства у висини од 3.500.000,00 због одлуке о повећању
накнада одборницима, члановима Општинског већа и члановима комисија.
Због смањених планираних прихода одустало се од следећих пројеката: Језерска
звезда, Хидрантска мрежа код Средње школе и ЈУ Спортски центар и на основу
тога су умањена средства у висини од 10.320.000,00 динара.
На основу спроведених јавних набавки на појединим позицијама је дошло до
уштеда и у складу са тим су умањена средства.
Трошкови и приходи у оквиру Месних заједница су увећани за средства од закупа
локала, као и по обавештењу Општинског правобранилаштва о судским споровима
коју су у току и који доспевају на наплату.
Што се тиче индиректних корисника до промена је дошло код следећих:
- Код Дома здравља вршена је прерасподела средстава у оквиру конта и
увећана је позиција Машине и опрема за куповину кардиотокографа.
- Код Културног центра повећана су средства за куповуну ношње као и за
путовање у Румунију и реализацију новинског извештавања.
- Народна библиотека је одустала од пројекта реновирања котларнице и та
средства преусмерила на пројекат фасаде, вршена је прерасподела средстава
у оквиру конта
- Код туристичке организације увећана су средства за платни промет,
угоститељске услуге, делегацију фолклора из Румуније, за репрезентацију и
промоцију, штампу водича и нових флајера као и плаћање радника инфо
центра.
- ЈУ Спортски центар је повећала средства на име куповине косачице за
одржавање терена, за набавку лопти и ангажовање РТС екипе на промоцији
спотра у нашој општини.
- Код ПУ ``Мајски цвет`` вршена је прерасподела средстава у оквиру конта
- ОШ ``Вук Караџић`` из Мајиловца је повећао средстава за јубиларне награде
и вршена је прерасподела средстава у оквиру конта
- ОШ ``Миша Живановић`` из Средњева је повећао средстава за струју и
бензин и вршена је прерасподела средстава у оквиру конта
- ОШ ``Иво Лола Рибар`` из Великог Градишта је повећао средстава за мазут,
платни промет, одвоз отпада и електричну енергију и вршена је прерасподела
средстава у оквиру конта
- Код Гимназије је дошло до повећања код текућих поправки и одржавања и
одвоза отпада.
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На основу чана 77. став 3. и члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016 и 113/2017) и члана 18. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017)
Скупштина општине Велико Градиште на 17. седници одржаној дана 11.06.2018. године доноси
ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
У Кадровском плану Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину („Службени
гласник“ општине Велико Градиште“, број 14/2017), у делу II, Планирани број запослених за 2018. годину,
број планираних самосталних саветника, саветника и намештеника четврте врсте радних места који гласи:
„Самостални саветник
Саветник
Четврта врста радних места

11
22
1.“

мења се тако да гласи:
„Самостални саветник
Саветник
Четврта врста радних места

12
23
2.“

Образложење
Чланом 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
предвиђено је да се измена Кадровског плана може вршити са изменом Одлуке о буџету општине.
Скупштина општине Велико Градиште је на седници одржаној 18.12.2017. године донела Кадровски план
за 2018. годину којим је планирано да се у Општинској управи општине Велико Градиште попуне
упражњена радна места на неодређено време. Имајући у виду да је одлука о забрани запошљавања још на
снази од Комисије за давање сагласности за нова запошљавања тражена је сагласност за запошљавање
службеника на неодређено време, на упражњеним радним местима где су ангажована лица на одређено
време. Кадровским планом је планирано 11 извршиоца у звању самосталног саветника, 22 извршиоца у
звању саветника и 1 намештеник четврте врсте радних места. Како у звању самосталног саветника може
радити највише 20% од укупног броја службеника, а имајући у виду да је у Општинској управи
систематизовано 59 службеничких радних места, звање самосталног саветника може се одредити највише за
12 радних места што је овом изменом кадровског плана и предложено.
У звању саветника предлаже се повећање једног извршиоца јер се очекује добијање сагласности од
Комисије за запошљавање лица на неодређено време чиме би се стекли услови да се један извршилац који је
ангажован на одређено време смањи.
Предложеном изменом се планира још један извршилац на намештеничким пословима у четвртој врсти
радних места. У питању су послови једног извршиоца у бифеу који су остали да се врше у Општинској
управи јер јавна набавка за поверавање ових послова трећем лицу није успела.
Предложеном изменом Кадровског плана није потребно повећавати масу средстава за зараде запослених
у Општинској управи.
Број: 400-41/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године
На основу члана 27. и члана 35.
став 7. Закона о планирању и изградњи
(‘’Службени гласник Републике Србије’’,
број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС и 132/2014) и члана 40. Статута
Општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, број
9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), на предлог
Комисије за планове општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште и на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 17. седници
одржаној дана 11.06. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЕНЕРГЕТСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА
БИОГАС К.О. ПОЖЕЖЕНО
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План
детаљне регулације енергетског постројења
на биогас к.о. Пожежено, у општини Велико
Градиште (у даљем тексту: план).
Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и
графичких приказа.
Текстуални део плана, чине:
Општи део плана:
• правни и плански основ, ограничењаоцена постојећег стања, прибављени
подаци надлежних институција, извод
из планског документа вишег реда, опис
границе плана детаљне регулације, опис
постојећег стања, начина коришћења
простора и основних ограничења - оцена
постојећег стања (анализа подручја
локације, начин коришћења земљишта у
границама плана, зоне заштите посебно
важних делова природе, непокретна
културна добра)
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Плански део плана:
• предлог планског решења – планрана
претежна намена површина, предлог
основних урбанистичких параметара,
општи циљеви израде плана, правила
уређења - планирана претежна намена
простора (карактеристичне зоне и
целине у обухвата плана, намена
површина, нумерички показатељи: јавне
површине, производна целина - биогасно
постројење, складишна зона, слободне
површине), биланс планиране претежне
намене површина, правила грађења
(врста и намена објеката који се могу
градити под условима из плана, 6правила
уређења и формирања грађевинске
парцеле, положај објеката у односу
на регулацију и у односу на границе
парцеле, услови за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели,
услови и начин обезбеђивања приступа
парцели и простора за паркирање
возила), услови за прикључење објеката
на мрежу комуналне инфраструктуре
(саобраћајне површине, водопривредна
инфраструктура,
електроенергетска
инфраструктура,
електронска
комуникациона
инфраструктура,
термоенергетска
инфраструктура),
мере
заштите
животне
средине,
очекивани ефекти планирања у погледу
унапређења начина коришћења простора
и спровођење плана.
Графички део плана чине карте:
• Извод из Просторног плана општине
Велико Градиште
• КТП
са
аналитичко-геодетским
елементимаз аобележавање - граница
обухвата плана
• Постојеће стање са претежном наменом
простора
• Планирано стање са претежном наменом
простора
• План инфраструктуре
• План парцелације и препарцелације
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Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је „План
детаљне регулације енергетског постројења
на биогас к.о. Пожежено, у општини Велико
Градиште “.
План са комплетном садржином
налази се у аналогном и дигиталном
облику у архиви Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине
Велико Градиште, ул. Житни трг 1, Велико
Градиште.
Члан 4.
Граница плана одређена је и
дефинисана у графичком и текстуалном
делу плана.
У обухвату плана налазе се следеће
парцеле К.О. Пожежено: 4065, 4066, 4152,
4153, 4154, 4155, део 5388, део 3928, део
5380/2, део 5377 и 3926.
Члан 5.
Циљеви уређења и изградње и
основни програмски елементи су: стварање
просторних услова како би се обезбедила
флексибилна
могућност
реализације;
дефинисање начина уређења и утврђивање
правила изградње енергетског производног
објекта; дефинисање начина уређења и
утврђивање правила изградње површина
јавне намене; дефинисање прикључака за
конекцију производног енергетског објекта у
дистрибутивни систем електричне енергије;
дефинисање могућности парцелације и
препарцелације; дефинисање мера заштите
животне средине и спровођење плана.
Члан 6.
У обухвату плана планиране су
две целине: јавне површине и производна
целина – у оквиру које су планиране зона
биогасног постројења, складишна зона и
слободне површине.
Од парцела бр. 3926; 4065; 4066; 4152;
4153; 4154 и 4155 које су према постојећој
намени пољопривредно земљиште и дела
парцеле бр.3928 која је према постојећој
намени остало земљиште (некатегорисан,
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атарски пут), формираће се комплекс
парцела величине 2.63 ха, чија је планирана
намена грађевинско земљиште и на њој
ће се градити постројење за производњу
електричне енергије.
Планирано биогас постројење је
проточно и има за циљ производњу и
испоруку електричне енергије у јавну
мрежу, као и коришћење топлотне енергије
као пратећег производа у интерне сврхе.
Објекти који се планирају у склопу
биогасног постројења су: производни
објекти за припрему и одвијање технолошког
процеса
(дигестори,
ферментори...);
енергетски објекти за смештај мотора,
генератора, уређеја, трафостаница и друго;
пословни и управни објекти за праћење
и контролу рада, надзор и управљање
технолошким процесом, смештај и боравак
запослених;
инфраструктурни
објекти
неопходни за функционисање постројења
биогаса (саобраћајне површине и платои,
цевоводи, инсталације електроенергетске
и електронске комуникационе мреже,
термоенергетска мрежа и водопривредна
инфраструктура); други пратећи и помоћни
објекти у функцији технолошког процеса,
а у складу са прописаним мерама заштите
животне средине.
Преостали део парцеле бр. 3928,
по издвајању једног дела исте за биогасно
постројење, и даље ће се користити као
некатегорисан пут.
Члан 7.
Изради Плана приступило се на
основу Одлуке о приступању изради Плана
детаљне регулације енергетског постројења
на биогас к.о. Пожежено, у општини Велико
Градиште (“Сл. Гласник општине Велико
Градиште”, бр. 32/2016).
Инвеститор израде плана је “D & D
ENERGY” д.о.о. из Београда. План је израђен
од стране САПУТНИК- М, п.ј.МЕРИДИЈАН
ПРОЈЕКТ, Сектор за урбанизам и просторно
планирање, из Сомбора.
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Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Извештај
о извршеном јавном увиду, сачињен од
стране Комисије за планове општине Велико
Градиште, у складу са одредбама члана 50. а
који садржи извештаје о извршеној стручној
контроли фаза рада и податке о извршеном
јавном увиду, са свим примедбама и
одлукама по свакој примедби.
Члан 9.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове Општинске
управе Општине Велико Градиште.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 353-184/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 27. и члана 35. став 7.
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број: 72/2009,
81/2009 – исправка, 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)) и члана 40. Статута Општине
Велико Градиште («Службени гласник општине
Велико Градиште», број 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17), на предлог Комисије за планове општине
Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште и на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 17. седници
одржаној дана 11.06.2018. године, донела је

Измену и допуну Одлуке

о изради Плана детаљне регулације
инфраструктурног коридора туристичког
пута и пешачко - бициклистичке стазе дуж
обале Дунава и Сребрног Језера у општини
Велико Градиште
Члан 1.
Овом Изменом и допуном врши се
измена и допуна донете Одлуке о изради Плана
детаљне регулације инфраструктурног коридора
туристичког пута и пешачко - бициклистичке
стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у
општини Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 14/2017), у
даљем тексту Одлука.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке (Границе обухвата
планa) после става 3. додаје се нови ставови 4.
и 5.који гласе:
“Због дужине коридора предвиђеног
за израду Плана исти се може израђивати по
деоницама, у складу са динамиком обезбеђења
средстава потребних за израду плана.
Оријентационе деонице за израду
плана могу бити: 1) туристички пут и пешачко
- бициклистичка стаза дуж обале Дунава од
Рама до насеља Велико Градиште, 2) пешачко
- бициклистичка стаза уз Сребрно Језеро од
Затоња преко Острова до туристичког насеља
Бели Багрем и 3) пешачко-бициклистичка стаза
уз Сребрно језеро од насеља Затоње преко
Кисиљева до туристичког насеља Бели Багрем. “
Члан 3.
У члану 6. Одлуке (Концептуални оквир
планирања коришћења, уређења и заштите
планског подручја) став 2. мења се и гласи:
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«У склопу инфраструктурног коридора
пешачко бициклистичке стазе и саобраћајница
обухваћених овим Планом (проширење пута
уз обалу Дунава) планираће се и реализација
деоница општинске водоводне мреже чија
изградња је предвиђена генералним пројектом
водоснабдевања, као и друге потребне
инфраструктуре. «
Члан 4.
У члану 10. Одлуке (Садржај плана)
ставови 1. и 2. бришу се.
Досадашњи ставови 3. 4. и 5. постају
ставови 1. 2. и 3.
Члан 5.
У члану 12. Одлуке (Начин финансирања
израде плана) ставови 1. и 2. бришу се.
Досадашњи став 3. постаје став 1.
Члан 6.
Члан 14. (Одлука о изради или
неприступању израде стратешке процене
утицаја) мења се и гласи:
“За потребе израде Плана приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних
намена на животну средину. “
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења a објавиће се у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
Број: 353-185/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године
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1
На основу чл. 18, став 1, тачка 20. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр.9/2008, 5/14, 5/16 ,28/16 и 14/17), a у складу са чл. 16, став 1, тачка 3. и 6. и чл. 27. Одлуке
о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине Велико Градиште ("Службени
гласник општине Велико Градиште" бр. 3/2011), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 17. седници одржаној 11.06.2018. године, д о н о с и,
ОДЛУКУ
o усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији
општине Велико Градиште за 2018. годину
Члан 1.
Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико
Градиште за 2018. годину.
1. Основне карактеристике територије општине Велико Градиште
-топографско- географске карактеристике
-хидрографске карактеристике
-климатске карактеристике
-водотоци I. и II. реда
-демографске карактеристике- насеља и стамбене целине, структура становништва
по насељима
-привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти
-загађивачи
-заштићена добра
-путна мрежа
-сеизмичке карактеристике
2. Процена опасности од поплава, одроњавања и клизања земљишта, рушења брана, нагомилавања леда на
водотоцима, атмосферских непогода, снежних наноса и суше и процена сопствених снага и могућности за
заштиту и спасавање становништва и материјалних добара на територији општине Велико Градиште
-могуће опасности од поплава:
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова I. реда,
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова II. реда (брањена и небрањена),
-угроженост територије од појаве подземних вода
-одроњавања и клизања земљишта
-нагомилавања леда на водотоцима
-појава снега и снежних наноса
-снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта; нагомилавања леда на
водотоцима; снега и снежних наноса
3. Извод из оперативног плана одбране од поплава за воде I. реда за 2018. годину
4. Критеријуми за проглашавање одбране од поплава.
5. Мере заштите од поплава.
5.1. Превентивне мере.
5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од поплава, одроњавања и
клизања земљишта, снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште
5.1.2. Преглед повереника цивилне заштите и њихових заменика
5.1.2.1. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по секторима на реци Дунав.
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на реци Пек.
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на осталим рекама (водотоци II. реда)
5.1.2.4. Преглед екипа за одбрану од поплава на критичним тачкама
5.1.2.5. Начин узбуњивања и обавештавања угроженог становништва
5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када евидентно постоји опасност од поплава
на територији општине Велико Градиште.
5.2. Оперативне мере и активности када дође до поплаве
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5.2.1. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када
наступи поплава на територији општине Велико Градиште
5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују у акцијама заштите и
спасавања од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
5.2.3. Преглед правних субјеката из других општина који се ангажују у
акцијама заштите и спасавања од поплава, одроњавања и клизања
земљишта; снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
6. Ублажавање и отклањање последица поплава, одроњавања и клизања земљишта;
7. Руковођење одбраном од поплава.
7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним ситуацијама на територији општине
Велико Градиште.
7.2. Списак чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико
Градиште.
7.3. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине Велико Градиште, лице
надлежно за проглашавање фаза одбране од поплава и лице задужено за евидентирање података о историјским
поплавама за потребе ППРП.
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима за заштиту од рушења и спасавање из
рушевина и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом.
7.5. Дневник употребе снага и средстава у акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
8. Техничка документација.
8.1. Шема кишне канализације (затварачи на изливима у Дунав).
- дата на увид приликом предаје оперативног Плана.
9. Графички прилози.
9.1. Топографска карта општине Велико Градиште, са распоредом људства
по деоницана и секторима и сарадња са суседном општином Голубац.
9.2. План града.
10. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плана за
воде II реда за 2018. годину.
Члан 2.
Потребна финансијска средства у износу од 500.000,00 динара за спровођење превентивних мера
предвиђених Оперативним планом за одбрану од поплава на водама II реда, обезебеђују се из сталне резерве
буџета општине Велико Градиште за 2018. годину.
Члан 3.
Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда за територију општине Велико Градиште
се ажурира најмање једном годишње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште.“
Број: 87-33/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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САДРЖАЈ

1. Основне карактеристике територије општине Велико Градиште
-топографско- географске карактеристике
-хидрографске карактеристике
-климатске карактеристике
-водотоци I. и II. реда
-демографске карактеристике- насеља и стамбене целине, структура становништва
по насељима
-привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти
-загађивачи
-заштићена добра
-путна мрежа
-сеизмичке карактеристике
2. Процена опасности од поплава, одроњавања и клизања земљишта, рушења брана, нагомилавања леда
на водотоцима, атмосферских непогода, снежних наноса и суше и процена сопствених снага и могућности
за заштиту и спасавање становништва и материјалних добара на територији општине Велико Градиште
-могуће опасности од поплава:
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова I. реда,
-могућа поплавна подручја у захвату водотокова II. реда (брањена и небрањена),
-угроженост територије од појаве подземних вода
-одроњавања и клизања земљишта
-нагомилавања леда на водотоцима
-појава снега и снежних наноса
-снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта; нагомилавања леда на
водотоцима; снега и снежних наноса
3. Извод из оперативног плана одбране од поплава за воде I. реда за 2018. годину
4. Критеријуми за проглашавање одбране од поплава.
5. Мере заштите од поплава.
5.1. Превентивне мере.
5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од поплава, одроњавања и клизања земљишта, снега и снежних
наноса на територији општине Велико Градиште
5.1.2. Преглед повереника цивилне заштите и њихових заменика
5.1.2.1. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по секторима на реци Дунав.
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на реци Пек.
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава
по деоницама на осталим рекама (водотоци II. реда)
5.1.2.4. Преглед екипа за одбрану од поплава на критичним тачкама
5.1.2.5. Начин узбуњивања и обавештавања угроженог становништва
5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када
евидентно постоји опасност од поплава на територији општине Велико Градиште.
5.2. Оперативне мере и активности када дође до поплаве
5.2.1. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када
наступи поплава на територији општине Велико Градиште
5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују у акцијама заштите и
спасавања од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
5.2.3. Преглед правних субјеката из других општина који се ангажују у
акцијама заштите и спасавања од поплава, одроњавања и клизања
земљишта; снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
6. Ублажавање и отклањање последица поплава, одроњавања и клизања земљишта;
7. Руковођење одбраном од поплава.
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7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним ситуацијама на територији општине
Велико Градиште.
7.2. Списак чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико
Градиште.
7.3. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине Велико Градиште, лице
надлежно за проглашавање фаза одбране од поплава и лице задужено за евидентирање података о историјским
поплавама за потребе ППРП.
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима за заштиту од рушења и спасавање из
рушевина и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом.
7.5. Дневник употребе снага и средстава у акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште.
8. Техничка документација.
8.1. Шема кишне канализације (затварачи на изливима у Дунав).
- дата на увид приликом предаје оперативног Плана.
9. Графички прилози.
9.1. Топографска карта општине Велико Градиште, са распоредом људства
по деоницана и секторима и сарадња са суседном општином Голубац.
9.2. План града.
10. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плана за
воде II реда за 2018. годину.
1. ОСНОВНЕ КАРАТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Топографско-географске карактеристие
Територија Општине Велико Градиште заузима североисточни део Браничевског округа од 344 км2.
Својим северним делом у дужини од 22 км. Граничи се са Републиком Румунијом те се из тих разлога
третира као погранична општина.
На северу (у дужини од 9 км.) граничи се са АП Војводином (општина Бела Црква), на истоку са општином
Голубац, на југоистоку са општином Кучево, на југозападу са општином Мало Црниће и на западу са општином
Пожаревац.
Рељеф је равничарско-брдски од чега је под шумом 3369 хектара, што од укупне површине
територије општине Велико Градиште износи 10,27%. Остали део територије је у категорији обрадивих
површина. Међутим, око 30% обрадивих површина, посебно на обронцима брда, више се не обрађује те је те
просторе прекрило ниско жбунасто растиње и коров.
Најмања надмораска висина износи 67,5м у приобаљу Дунава, а највиша 362 м на Липовачи, која је највиши
део територије.
Најчешћа надморска висина територије износи око 130 м.
Хидрографске карактеристике
Територија општине Велико Градиште нема разуђену хидрографску мрежу. Ослања се на две главне реке:
Дунав и Пек, које територијом општине Велико Градиште имају равничарски ток. Остале реке немају дуге
водотокове, али све, осим Кисиљевачке реке, у време интензивних киша, имају карактеристике бујичастих
водотокова.
У приобаљу Дунава је изграђена мрежа канала која прикупља, пре свега, подземне воде,које се путем
препумпних станица одводе у Дунав.
Климатске карактеристике
Општина Велико Градиште припада западноевропској временској зони са умерено континенталном климом
и четири јасно изражена годишња доба. Међутим, посебна карактеристика ове територије је њена изложеност
северним ветровима и кошави.Кошава спада у карактеристичне ветрове за ово подручје (дува и по 140 дана
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годишње) и често је олујне јачине ( са ударима од 100- 130 км/ч), а јавља се као последица разлике ваздушног
притиска на овом делу континента.
Водотоци 1. и 2. реда
Сви водотоци на територији општине Велико Градиште припадају сливном подручју реке Дунав. Највећа
река на подручју општине је река Пек.
Водотоци 1. реда су Дунав и Пек.
Водоток реке Дунав (десна обала са десним насипом уз Дунав), од села Винци до Затоња и од Рама до краја
територије општине Велико Градиште, у дужини од око 30 километара, је у надлежности ХЕ «Ђердап», као и
водоток реке Пек у дужини од око 3 км узводно од ушћа у Дунав.
Водотоци 2. реда су:
1.Чешљевобарска река,
2.река Бара,
3.река Река,
4.река Славица,
5.Кисиљевачка река (која настаје спајањем Реке и Славице)
Демографске карактеристике – насеља и стамбене целине, структура становништва по насељима
На територији општине Велико Градиште у 26 насеља настањено је 23.293. становника, од
чега је 5.658. на привременом раду у иностранству (попис из 2011). Од укупног броја становника
њих 5.868. живи у граду Велико Градиште, а 11.691. живи у сеоским насељима (без грађана који
су у иностранству) , и то:
ОПШТИНА /
ОКРУГ
1
Велико Градиште

Укупно
Градско
остало
2
Укупно
Градско
Остало

Број
насеља
26
1
25

Становништво у земљи
Становништв
Станови
о
3
4
17.559
10.033
5.868
3.580
11.691
6.453

Иностранств
о
5
5.658

Бискупље
397

Затоње
597

Кусиће
664

Печаница
322

Средњево
476

Гарево
2о1
Десине
531
Дољашница
302
Ђураково
226

Камијево
305
Кисиљево
552
Кумане
318
Курјаче
730

Љубиње
259
Мајиловац
770
Макце
815
Острово
262

Пожежено
651
Поповац
149
Рам
258
Сираково
590

Тополовник
705
Триброде
459
Царевац
759
Чешљева бара
278

ОПШТИНА /
ОКРУГ
1

ПОЛ
2
Укупно

Укупно
становник
а
3
17.559

Средња
4
4.489

Школска спрема
Виша
Висока
Непознат
о
5
6
7
493
588
67
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Велико Градиште

Мушки
Женски

8.538
9.o21

2.408
2.o81

250
243

268
320

35
32

У свим насељима, па и у самом Великом Градишту, преовлађује разуђена стамбена иградња, са
максималном спратношћу до 4 спрата и максималним бројем станова у стамбеним зградама до 40 станова.
Привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти
Општина Велико Градиште је типично пољопривредна и третира се као неразвијена.
Међутим, треба истаћи да поред пољопривреде на територији општине Велио Градиште функционишу у
знатној мери и друге делатности, међу којима посебно место заузимају туризам, занатство и трговина.
У граду Велико Градиште активни су следећи привредни правни субјекти.
1. „Аспром“ фабрика сточне хране и фарма свиња,
2. „Eском“ – производња торти и колача ,
3. JKП ,,Дунав''- производња и дистрибуција воде,
4. „Електроморава“ – дистрибуција електричне енергије.
На територији општине Велико Градиште постоји 7. бензинских пумпи и 1 гасна станица
- Велико Градиште....................................................................................3
- На магистралном путу Вел.Градиште-Кусиће....................................1
- Триброде .................................................................................................1
- Средњево.................................................................................................1
- На изласку из Мајиловца према Сиракову .........................................1
- Гасна станица „Стевић“у Великом Градишту ....................................1
Посматрано са аспекта могуће угрожености од поплава - на територији општине Велико Градиште не
постоје значајни привредни и индустријски објекти који би се нашли у поплавним рејонима.
Међутим, са истог аспекта је значајно Извориште воде за пиће које снабдева Велико Градиште и околину
водом за пиће, а налази се у рејону Јелак, у захвату реке Пек.
Загађивачи
Тренутно нема загађивача. Међутим, посебан облик загађивања текућих и других вода, посебно воде за
пиће, јесте загађивање непримереном употребом пестицида, посебно инсектицида, у пољопривреди.
Заштићена добра
У заштићена добра на територији општине Велико Градиште се могу сврстати:
-Извориште воде Јелак,
-Сребрно језеро,
-Градски парк и
-Градски музеј.
Путна мрежа
Територијом општине прелази неколико комуникација:
1.Магистрални пут Пожаревац - Кладово- Неготин (кроз насеља: Сираково,
Тополовник, Кумане, Велико Градиште);
2.Регионални пут Тополовник – Рам (кроз надсеља Кисиљево и Затоње);

Мајиловац, Ђураково,

3.Регионални пут Велко Градиште – Кучево (кроз насеља: Триброде, Средњево, Чешљева Бара и Макце);
4.Железничка пруга Пожаревац – Мајданпек (кроз насеља: Сираково и Чешљева Бара);
5.Северни део територије општине, са насељима Рам, Затоње, Острово, Велико Градиште и Пожежено,
наслања се на главну водену саобраћајницу Европе – Дунав, при чему је пристаниште у Великом Градишту.
-код села Рам налази се и скелски прелаз преко Дунава који повезује општину Велико Градиште са
општином Бела Црква у АП Војводина.
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Сеизмичке карактеристике
скале

Територија општине Велико Градиште је на сеизмичкој карти Србије означена са 7-8 степени Меркалијеве

2 . ПРОЦЕНА ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; РУШЕЊА
БРАНА, НАГОМИЛАВАЊА ЛЕДА НА ВОДОТОЦИМА; АТМОСФЕРСКИХ НЕПОГОДА; СНЕЖНИХ
НАНОСА И СУШЕ И ПРОЦЕНА СПОСТВЕНИХ СНАГА И МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО
2.1.Могуће опасности од поплава
Искуства из 1981, 2006, 2009 и 2014. године указују на објективно постојање могућих опасности од
поплава на територији општине Велико Градиште и у наредном периоду, а самим тим и на вероватни настанак
великих материјалних штета, као и других непосредних и посредних последица поплава по становништво и
материјална добра.
Узроке могућих поплава на територији општине Велико Градиште треба посматрати са више аспеката
имајући у виду:
- положај територије општине у односу на реку Дунав који, као европска река, у време топљења снега
на Алпима, у средњој Европи и на Карпатима, са својим бројним притокама доноси велике количине воде које
могу бити драстично велике ако истовремено са топљењем снега наступе интензивни кишни периоди;
-положај територије општине у односу на реку Пек који током читаве године својим дугим водотоком
и разуђеним сливом доноси воду са Хомољских планина и Северног Кучаја и постаје нарочито претећи у
пролећном периоду у време топљења снега и обилнијих киша на територијама општина које значајно надвисују
територију општине Велико Градиште;
-карактеристике рељефа територије општине који је испресецан бројним кратким водотоцима који не
формирају веће сливове;
-карактеристике и стање водотокова, односно речних корита;
-стање нивоа подземних вода, посебно у пролећном и кишном периоду;
-функцију мреже канала чији је задатак да до потребног нивоа прихвате и одведу подземне воде;
-однос становништва насељених места поред водотокова према водотоку и приобаљу, а посебно према
већ постављеним одбрамбеним објектима.
2.1.1. Могућа плавна подручја у захвату водотокова I. реда
2.1.1.1. Положај територије општине у односу на реку Дунав и могуће опасности од поплава
Читавом својом северном страном, у дужини од око 30 километара, територија општине Велико
Градиште лежи на Дунаву који услед глобалних климатских промена, нарочито у пролећном периоду, у време
отапања снега и обилних киша, представља примарну потенцијалну опасност од поплава за насеља Рам, Велико
Градиште и Пожежено, што се као поуздана вероватноћа показало у месецу априлу 2006.године.
Порастом водостаја реке Дунав долази истовремено до пораста нивоа подземних вода у његовом ужем
и ширем приобаљу, па се тако појављује секундарна потенцијална опасност од поплава услед пораста нивоа
подземних вода, што се такође показало као поуздана вероватноћа у месецу априлу 2006, 2013 и 2014 године, у
рејону Аде и Рита југозападно од Рама; у рејону Кисиљево – Тополовник – Кумане – Рамски рит и у рејону села
Пожежено.
Уколико би ниво Дунава прешао границу ванредне одбране од поплава, велика је вероватноћа да би се
под водом ( дунавске и подземне воде) нашло око 290 хектара површине, и то:
1. рејон Рама са око 30 ха пољопривредног и непољопривредног земљишта и са око 30-40 стамбених
и других објеката непосредно уз реку Дунав;
2. рејон Кисиљево-Тополовник-Кумане-Рамски рит са око 150 ха пољопривредног и
непољопривредног земљишта и стамбеним и другим објектима – у Кисиљеву око 30, у
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3. Тополовнику око 8, у Куману око10 објеката различите намене;
4. рејон Великог Градишта са око 20 ха изграђених површина на којима би било угрожено око 150 –
200 стамбених и других објеката и
5. рејон Пожежена са око 90 ха пољопривредног и непољопривредног земљишта и са 239 стамбених
и других објеката.
Примарне последице поплава насталих продором воде Дунава или нарастањем нивоа подземних вода
у његовом ужем или ширем приобаљу зависиле би од неколико фактора:
-висине нивоа воде;
-годишњег доба;
-временских услова, при чему треба имати у виду могућност појаве снажног северног ветра који би
проузроковао високе таласе и додатна потапања територије;
-степена изграђености и насељеноси угроженог подручја, што обично резултира великом
материјалном штетом;
-степена искоришћености пољопривредног земљишта у датом тренутку, што такође резултира
великом материјалном штетом;
-степена ангажованости и ефикасности одбрамбених структура, при чему треба имати у виду настале
трошкове услед њиховог ангажовања;
Секундарне последице могу имати различит интензитет и обим, а углавном се огледају у следећем:
-вишегодишње умањење квалитета пољопривредног земљишта;
-поремећени услови становања;
-поремећени услови снабдевања;
-поремећени здравствено-ветеринарски услови и могућа појава епидемија код људи и животиња;
-могућа масовна појава штеточина;
-појава клизишта;
-потреба за обимном асанацијом територије и тд.
Могуће опасности и последице од поплава реке Дунав у горе наведеним рејонима општине Велико
Градиште указују на потребу благовремених припрема за:
1.спровођење превентивних мера да не дође до неочекиване поплаве;
2.спровођење оперативних мера на заштити и спасавању становништва и материјалних добара у
случају настанка поплаве.
Са аспекта „Закона о водама“ река Дунав има уређен водоток читавом дужином територије општине Велико Градиште. А сви уређени водотоци су, према истом Закону, у надлежности
Министарства надлежног за послове водопривреде- како са аспекта процењивања опасности, тако и са аспекта
процењивања опасности од поплава и непосредне одбране од поплава угрожених делова територије у приобаљу.
У конкретном случају-овај део Дунава, у захвату територије општине Велико Градиште, је у надлежности ЈВП
„Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ са већ наведених аспеката. Ова два субјекта имају обавезу да процењују опасност од
поплава и да непосредно организују и воде непосредну одбрану од поплава на територији општине Велико
Градиште. У том циљу донет је Оперативни план за одбрану од поплава за воде 1. реда за 2018. годину , (који је
објављен у ,,Сл.гласнику РС”, бр.15/2018. од 28.02.2018. године ), који таксативно, по имену и презимену, наводи
одговорна лица за сваку деоницу уређеног водотока Дунава.
То међутим не значи да локална самоуправа нема никакве обавезе у случају постојања потребе за
непосредну одбрану од поплава када је река Дунав у питању.
Локална самоуправа има обавезу, у складу са Законом о ванреним ситуацијама; Законом о водама и
Законом о локалној самоуправи, да помогне у непосредној одбрани од поплава расположивим људством и
механизацијом у складу са Планом одбране од поплава који израђују „Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ за овај део
уређеног водотока Дунава, у захвату територије општине Велико Градиште. Са друге стране, „Србијаводе“ и
„Ђердап“ имају обавезу да писменим путем, или изводом из Плана одбране од поплава, затраже учешће снага и
средстава општине Велико Градиште у непосредној одбрани од поплава када је река Дунав у питању, при чему
обезбеђују и неопходне трошкове ангажовања снага и средстава субјеката са територије општине Велико
Градиште.
Пракса из 2006, 2009 и 2014. године је показала да се у конкретним условима, посебно у почетној фази
одбране од поплава, која је најбитнија, на терену појаве само тренутно расположиве снаге локалне самоуправе.
Од њихове организације и активности у самом почетку најчешће зависи даљи ток одбране од поплава.
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Са аспекта угрожености и одбране од поплава наведене рејоне које би угрозила вода Дунава (и
подземне воде) треба поделити на одбрамбене секторе; за сваки сектор треба одредити по 4 лица који би по
сменама у 24 сата били осматрачи и уједно би организовали и водили одбрану од поплава у оквиру сектора којим
су задужени:
1.Рејон Рама:
Први сектор: подручје Аде до тврђаве у Раму;
Други сектор: Тврђава у Раму – ушће потока В.Шајица у Дунав.
2.Рејон Кисиљево-Тополовник-Кумане-Рамски рит:
Први сектор: подручје села Кисиљево;
Други сектор: подручје села Тополовник;
Трећи сектор: подручје села Кумане
3.Рејон Великог Градишта:
Први сектор: раскрсница улица Краља Петра I и Лоле Рибара до раскрснице улица Краља Петра I и
Београдске;
Други сектор: раскрсница улица Краља Петра I и Београдске до ЈКП „Стандард“;
Трећи сектор: ЈКП „Стандард“ до ушћа Пека;
Четврти сектор: ушће Пека узводно до моста на путу за Пожежено.
4.Рејон села Пожежено:
Први сектор:мост преко Пека на путу В.Градиште – Пожежено до црпне пумпе поред Дунава узводно
од села;
Други сектор: црпна пумпа поред Дунава узводно од села до напуштене карауле и сеоског гробља.
2.1.1.2.Положај територије општине у односу на реку Пек и могуће опасности од поплава
Река Пек настаје у ширем рејону Мајданпека одводећи воду према Дунаву са једног дела Северног Кучаја
и једног дела Хомољских планина, тако да у периоду наглог топљења снега и дуготрајних киша у већем делу свог
водотока поприма бујичаст карактер, па тако овом реком вода нагло пристиже према источном делу територије
општине Велико Градиште плавећи површине у рејонима села Триброде и Кусиће и изазивајући пораст нивоа
подземних вода у приобаљу дуж Великог Градишта и у рејону села Пожежено.
До села Триброда река Пек тече западним ободом територије општине Голубац, при чему на појединим
местима (имајући у виду и промене водотока) представља границу између територија општина Велико Градиште
и Голубац, а низводно од села Браничева тече териториторијом општине Велико Градиште
Део водотока Пека који тече територијом општине Велико Градиште можемо сматрати равничарском
реком са уређеним водотоком од ушћа у Дунав па узводно левом обалом реке Пек до краја улице Жике Поповића
(брег испод гробља) и десном обалом реке Пек до Рејона Пескова.
Међутим могуће опасности од поплава које би изазвала река Пек треба сагледавати у следећем контексту:
1. Дужина водотока Пека и читав његов слив, почев од Хомољских планина и Северног Кучаја до
територије општине Велико Градиште, указују на могућност појаве надоласка великих количина воде у
пролећном периоду и у периоду великих киша.
(Велике кише у летњем периоду на подручју Хомољских планина и Северног Кучаја могу изазвати изненадну
појаву надоласка великих количина воде у Пеку на подручју општина Велико Градиште и Голубац и изазвати
изненадну поплаву);
2. Велике разлике у надморским висинама дуж водотокова у сливу Пека и самог Пека указују на
бујичасте карактеристике ове реке.Чак и део водотока Пека између села Клење и села Браничево има бујичасте
карактеристике, јер дужина водотока између Клења и Браничева износи око 16 километара. Разлика у надморској
висини између моста преко Пека у рејону села Душманић и моста преко Пека у рејону Браничева износи 34
метра, што значи да се на сваки километар водоток спушта за по 2,12 метра. То је довољан разлог да се и овом
делу Пека припишу бујичасте карактеристике што повећава опасност од поплава у рејону села Триброде и
Кусиће;
3. Пораст нивоа реке Дунав непосредно изазива пораст нивоа реке Пек узводно од ушћа до моста на
путном правцу Велико Градиште – Пожежено, што заједно изазива пораст подземних вода у рејону села
Пожежено и у приобаљу дуж Великог Градишта.
Са аспекта угрожености од поплава посебно опасна ситуација би била када би дошло до надоласка
реке Пек при водостају Дунава који захтева ванредну одбрану од поплава. Тада би ниво воде Дунава представљао
природну препреку за отицање воде Пека.
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4.Од ушћа у Дунав до моста на путном правцу Велико Градиште – од ушћа у Дунав па узводно левом
обалом реке Пек до краја улице Жике Поповића (брег испод гробља), и десном обалом реке Пек до Рејона
Пескова јер су постављени одбрамбени насипи (даме) са обе стране водотока реке Пек.
Међутим, водоток Пека са обалним делом је читавом дужином и ширином узводно до рејона села
Чешљева бара (и даље према Клењу и Раброву) прекривен вишегодишњим растињем (добар део тога је поломљен
и лежи потпљен) које успорава отицање воде и које задржава већи део пливајућег материјала формирајући при
томе препреке – бране које изазивају изливање воде из корита реке, а понекада и промену правца водотока.
Истовремено, најчешће у рејону насеља, непосредно уз водоток, формирају се дивље депоније различитог
материјала који се при порасту водостаја покрене и на препрекама у кориту реке формира препреку која
доприноси изливању воде из корита;
5. Дуж Пека у рејону села Кусиће и Триброде својевремено је постављен одбрамбени насип у циљу
заштите ових села од изливања реке.
Међутим, одбрамбени насип нема више ту функцију, јер је на многим местима пробијен или поравнат
са осталим површинама да би поједина домаћинства уз Пек имала додатни улаз-излаз из дворишта, а то су
незаштићени отвори за пробој воде при високом водостају Пека.
Одбрамбени појас између одбрамбеног насипа и водотока је угрожен тиме што је прекривен
вишегодишњим растињем; или се користи као проширено двориште на коме су изграђени објекти различите
намене; или се користи као простор за смештај кабасте сточне хране и пољопривредне механизације и другог
материјала; или се обрађује као башта под пластеником, и др.
6. Постојећи мостови преко Пека и запушени сигурносни пропусти испод путева у захвату постојећих
мостова могу у одређеним ситуацијама, при наносу веће количине пливајућег материјала, представљати препреку
која би изазвала пораст водостаја узводно, изливање воде и скретање водотока.
Са аспекта угрожености и одбране од поплава део водотока Пека, лева обала од улице Жике Поповића
па узводно до висине сеоског гробља у селу Триброде и десна обала од ушћа од рејона Пескова до моста у
Кусиће може се поделити на деонице; за сваку деоницу треба одредити по 4 лица који би по сменама у 24 сата
били осматрачи и уједно би организовали и водили одбрану од поплава у оквиру деонице којом су задужени:
Прва деоница: од моста на путу Велико Градиште - Пожежено па узводно до висине Пескова
(Кључеви);
У захвату ове деонице посебно критична тачка може бити наведени мост, јер пливајући материјал
може између стубова моста формирати препреку која би могла изазвати оштећење моста изливање воде и
подизање нивоа подземних вода у рејону Смолнице.
Посебан проблем може изазвати покретање оборених стабала која леже у самом водотоку на дужини
од око 800 метара узводно од моста.
Друга деоница: од Пескова (Кључеви) па узводно до подножја села Кусиће (Јасење).
Осматрање и одбрамбени радови на простору ове деонице би имали за циљ спречавање продора воде
према рејону Смонице где су изворишта воде за пиће.
Трећа деоница: подножје села Кусиће (Јасење) па узводно до моста на путу Велико Градиште Браничево
Критичне тачке у оквиру ове деонице могу бити:
1.Сви отвори у некадашњем одбрамбеном насипу који су урађени ради проширења дворишта; ради
отварања пролаза; ради депоновања кабасте сточне хране; ради подизања пластеника и др.
2.Мост на уласку у Кусиће на путу Кусиће-Браничево, јер пливајући материјал може између стубова
моста формирати препреку која би могла изазвати оштећење моста изливање воде и подизање нивоа подземних
вода у рејону узводно од моста.
Прва, друга и трећа деоница би биле у надлежности месне заједнице Кусиће.
Четврта деоница: од моста на путу Велико Градиште – Браничево па узводно до висећег моста на
путу Триброде – Браничево.
У оквиру ове денице критичне тачке могу бити:
1. Мост на путу Велико Градиште – Браничево из већ наведених разлога;
2. Сигурносни пропуст испод пута удаљен од моста за око 200 метара на правцу према Великом
Градишту (код раскрснице – скретање за Триброде) који одводи изливену воду са простора низводно од села
Триброде у подножју Одморног брда.
Пета деоница: висећи мост на путу Триброде – Браничево па узводно до висине Трибродског гробља.
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У оквиру ове деонице критичне тачке могу бити сви отвори у некадашњем одбрамбеном насипу који
су урађени ради проширења дворишта; ради отварања пролаза; ради депоновања кабасте сточне хране; ради
подизања пластеника и др.
Висећи мост не представља критичну тачку са аспекта могућности да постане препрека, али
задржавање пловећег материјала на његовој огради може изазвати његово рушење.
2.1.2.Могућа плавна подручја у захвату водотокова II. реда
2.1.2.1. Остали водотоци на територији општине Велико Градиште
Са аспекта угрожености и одбране од поплава треба евидентирати следеће водотоке:
Чешљевобарска река која настаје спајањем Малоградишке и Љубињске реке.
Малоградишка река настаје спајањем више потока на простору између Малог Градишта и Смољинца.
Дужина њеног водотока(без потока) је око 7 километара при чему има разлику у надморској висини за 21 метар,
што значи да на сваки километар њен водоток опада за 3 метра, а то испољава њене бујичасте карактеристике.
Љубинска река настаје спајањем два потока на око 2 км западно од Љубиња, који доносе воду из
рејона Рта и рејона Медвеђака. Дужина њеног водотока(без потока) је око 4 километра, при чему је разлика у
надморској висини за 18 метара, што значи да на сваки километар њен водоток опада за 4,5 метра, а то такође
испољава њене бујичасте карактеристике.
У време интензивних киша ове две реке са својим потоцима, у релативно кратком времену, донесу велике
количине воде спајајући се и чинећи Чешљевобарску реку, која изливањем може нанети штете на
пољопривредном земљишту у захвату села Гарево и Чешљева бара.
У циљу организације одбране од поплава на овој реци треба предвидети једну деоницу која би
обухватала рејон села Чешљева Бара, где су критичне тачке мостови (железнички и друмски) у северном
делу села. Оба моста могу због пливајућег материјала постати препреке и тако изазвати изливање воде која би
угрозила северни део села.
Река Бара која настаје од потока у рејону између села Макце и села Забрега. Протиче кроз село
Чешљева Бара и улива се у Чешљевобарску реку, низводно од села у рејону Љубечког поља.Дужина њеног
водотока зноси око 10 км при чеми има разлику у надморској висини за 39 метара, што значи да њен водоток на
сваки километар губи висину за 3,9 метра и самим тим упућује на њене бујичасте карактеристике у време
интензивних киша.
Као и Чешљевобарска река и она може у време интензивних киша за кратак временски период донети
велику количину воде у рејон села Чешљева Бара угрожавајући при томе пољопривредно земљиште у свом
приобаљу, а потом и само село.
Као и у претходном случају - у циљу организације одбране од поплава на овој реци треба предвидети
једну деоницу која би обухватала рејон села Чешљева Бара, где су критичне тачке мостови (железнички и
друмски). Оба моста могу због пливајућег материјала постати препреке и тако изазвати изливање воде која би
угрозила део села.
За ову деоницу у рејону села Чешљева Бара, која обухвата Чешљевобарску реку и реку Бару, треба
одредити 4 лица који би по сменама у 24 сата били осматрачи и уједно би организовали и водили одбрану од
поплава у оквиру деонице којом су задужени.
Кисиљевачка река која настаје спајањем река Реке и Славице на простору између Ђуракова и
Поповца, а улива се у Сребрно језеро западно (узводно) од Кисиљева за око 500 метара. Дужина њеног водотока
је око 4 километра и тече типичном равницом.
Међутим, са аспекта могуће угрожености од поплава територије којом она тече, треба узети у обзир
неколико чињеница:
1.Она настаје спајањем две реке – Реке и Славице
А) река Река доноси воду са простора Сираково – Печаница – Десина - Липовача, а настаје спајањем
Сираковачке реке (рејон Сиракова), потока Буковица и Давидовца (рејон Рамнице) и Десинског потока (рејон
Десина), а јужно од Ђуракова у њу се улива Црљенац који довлачи воду са западног обода Липоваче.
Дужине ових водотокова нису велике, али су разлике у надморским висинама дуж токова такве да
указују на опасност од бујичастих вода у време интензивних киша у време било ког годишњег доба.
Б) река Славица доноси воду са простора села Мајиловца и села Курјаче, а настаје за око 1 км
западно од Ђуракова спајањем Курјачког канала са потоцила из рејона села Мајиловац.
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Курјачки канал је карактеристичан по томе што се у њега сливају воде неколико потока који имају
искључиво бујичаст карактер (Дубоки поток, Нимнички поток, Курјачки поток)
Дакле, реке Река и Славица, које формирају Кисиљевачку реку, с обзиром на конфигурацију рељефа
одакле прикупљају воду, у време интензивних киша попримају карактеристике бујичастих токова, па самим тим
мењају и карактеристике Кисиљевачке реке.
2.Реке Река, Славица, а потом и Кисиљевачка река теку територијом где је ниво подземних вода висок
током читаве године. Њиховим надоласком ниво подземних вода постаје виши, што угрожава рејоне села
Ђураково, Поповац и Кисиљево, као и део пољопривредног земљишта које припада рејону села Бискупље.
У циљу организације одбране од поплава на овој реци треба предвидети две деонице:
Прва деоница: рејон села Ђураково-Поповац.
У оквиру ове деонице могу бити 3 критичне тачке:
Прва критична тачка је мост-пропуст на Курјачком каналу код кривине на путу преме Мајиловцу,
западно од Ђуракова око 1 км. Зачепљење овог пропуста би значило изливање воде по путу и преко пута на
правцу према Ђуракову па би тиме била угрожена домаћинства која су поред асфалтног пута.
Друга критична тачка је мост на путу В.Градиште – Пожаревац у самом селу, где пливајући материјал
може формирати препреку, оштетити мост и изазвати изливање воде чиме би било угрожено неколико
домаћинстава
Трећа критична тачка је мост на локалном путу у Ђуракову, низнодно од претходног за око 150
метара
Друга деоница: рејон села Кисиљево
У оквиру ове деонице могу бити 3 критичне тачке:
Прва критична тачка: први пропуст на каналу мелиорационог система (2.фаза), који се улива у
Сребрно језеро (на старом путу Кисиљево - Затоње);
Друга критична тачка: други пропуст на истом каналу мелиорационог система (2.фаза). Овај пропуст
води кроз одбрамбени насип поред Сребрног језера чијом круном води асфалтни пут Кисиљево – Затоње;
Трећа критична тачка: пропуст Кисиљевачке реке у одбрамбеном насипу поред Сребрног језера.
Карактеристика све три критичне тачке се састоји у томе што пливајући материјал нагомилавањем
може формирати брану и изазвати изливање воде из водотока и њено ширење према селу.
За прву деоницу треба одредити 4 лица који би по сменама у 24 сата били осматрачи и уједно би
организовали и водили одбрану од поплава у оквиру деонице којом су задужени.
Друга деоница је обухваћена током разраде опасности од Дунава.
УРВИНСКИ ПРОЦЕСИ И УРВИНСКЕ БУЈИЦЕ
На деснообалном приобаљу реке Дунав непосредно узводно од Ђердапске клисуре, евидентиран је
низ сливова са изразито снажним ерозионим процесима. Урвински процеси, као феномен са пратећим бујичним
поплавама у приобаљу р. Дунав, везан је за подручја са заступљеним лесним слојевима-у окружењу
великоградиштанског рита: Затоње и Куманске и Тополовничке бујице. На подручју Кумане-Тополовник налазе
се 5 урвинских бујица и то: Велико осовље, Глибовац, Стражевица, Добре воде и Караловац а у насељу Затоње 2
урвинске бујице и то: једна у самом месту и друга на путу Затоње – Кисиљево.
На овом подручју су у протеклом периоду забележени сви облици дејства овог феномеена: ерозије
земљишта, деградација пољопривредних површина, бујичне поплаве и лава у великом размарама, са засипањем
путева, делова насеља и система канала за одводњавање великоградиштанског рита.
Посебан проблем је везан за појаву нових урвина-неконтролисаним просецањем путева, због чега је
неопходна активна улога локалне самоуправе, јер је неоправдана улагања државних средстава без спровођења
ограничења за активности ове врсте који компромитују и најбоља решења.
Познато је да заштита подручја од ове врсте ерозије захтева комплексне и целовите техничке и
административне мере (мере забране и ограничења), значајна средства и континуитет у реализацији.
Управо су то и разлози због којих је приобално подручје општине Велико Градиште добило статус
најугроженијег подручја-подручја I ранга приоритета за спровођење антиерозионих мера.
Са садашњег аспекта, може се закључити да се услед смањења улагања, ово подручје третира
незаштићеним.
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Општина Велико Градиште је израдила нови План за одређивање ерозионих подручја за територију
општине Велико Градиште који је усвојен на скупштини општине у месецу јануару 2016. године, после кога
следи израда Одлуке о спровођењу законских мера и надзора на ерозионим подручјима од стране општине
Велико Градиште а све у циљу борбе против ерозије и бујица.
Такође локална самоуправ ће учинити све да конкурише код надлежних државних органа и других
донаторских фондова за добијање новчаних средстава за уређење појединачног утврђеног ,,ерозијонoг подручја”.
Остали водотоци нису од значаја са аспекта организовања одбране од поплава, али о наведеним
водотоцима (осим Дунава) једно генерално запажање:
-сви водотоци су прекривени вишегодишњим растињем никлим у самом водотоку и у његовом обалном делу,
што успорава отицање воде, задржава пливајући материјал и ствара услове за формирање препрека и изливање
воде и промену правца водотока;
-сви водотоци су замуљени чиме је проточни профил битно смањен;
-услед растиња и муља пропусна моћ свих водотока је битно смањена;
-на појединим местима на обалама водотокова су формиране дивље депоније чије покретање може створити
прпреку на водотоку, па чак и преусмерити водоток;
-простори око мостова и пропуста су урасли у шибље што још више отежава проток воде испод њих и ствара
услове за њихова поткопавања и оштећења;
- Општина Велико Градиште чини из године у годину све веће напоре да издвоји средства за превентиву на
водама II. реда које су у надлежности исте како би спречила да доће до бујичних поплава и угрожавање како
људских живота, домаћинстава(материјалних добара) и пољопривредног земљишта.
2.1.3. Подземне воде
Због положаја у односу на Дунав, због конфигурације територије и карактеристика тла тeриторија
општине Велико Градиште је карактеристична по висо-ком нивоу подземних вода, које у пролећном периоду и
кишним периодима могу потапањем пољопривредних површина нанети велике материјалне штете.
Опасности од поплава насталих нарастањем нивоа подземних вода су још веће у време високог
водостаја Дунава и Пека.
Високим нивоом подземних вода могу бити угрожени следећи простори:
1.Приобаље Дунава, рејон Аде југозападно од Рама, око 4-5 хектара;
2.Простор између подножја Врањевца и села Ђураково-Поповац, око 3 хектара;
3.Простор у захвату села Бискупље - Кисиљево – Тополовник – Кумане, око 15
хектара;
4.Простор између Великог Градишта и Пека, око 3-5 хектар;
5.Рејон села Пожежено, око 5 хектара;
6.Рејон Смолнице и Кључеви, северно од села Кусиће, око 3 хектара;
7.Рејон села Триброде, око 2 хектара;
8.Рејон Љубечког поља између села Чешљева Бара и Средњево, око 3 хектара.
У време високог нивоа Дунава и Пека ове површине постају знатно веће.
У циљу одвођења подземних вода према Дунаву територију општине Велико Градиште пресецају
бројни канали чији профили постају све мањи услед неодржавања.
Посебна карактеристика већине канала је њихова прекривеност вишегодишњим растињем.
2.2.Одроњавања и клизања земљишта
Територија општине Велико Градиште није карактеристична по појави одрона и клизишта у мери које
би нарочито угрожавале комуникације или стамбена насеља.
Појава одрона и клизишта се везује за периоде интензивних, обилних киша, најчешће за пролећни и
јесењи период, а највише зависи од конфигурације и педолошког састава тла.
Имајући у виду да се могућа појава одрона најчешће везује за проходност путних комуникација,
можемо рећи да за територију општине Велико Градиште не постоје опасности од одрона који би угрозили
важније комуникације.
Клизишта се могу појавити по ободу страна брда у чијем су подножју водотоци или водене површине,
као што је Сребрно језеро на пример. Из тих разлога клизишта су могућа у следећим зонама:
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1.Зона у приобаљу Сребрног језера на правцу село Затоње – Кисиљево, у рејону Чука – Рогине хумке.
У рејону Чуке постоји активно клизиште, које више личи на истовремену комбинацију одрона и
потонућа, што би био случај за посебна посматрања услед вероватноће да испод овог
клизишта постоји активан подземни водоток. Но, без обзира на то, ово клизиште – одрон угрожава коминацију
Затоње – Кисиљево и Затоње – Бискупље.
2.Јужни део села Макце, осојна страна, је на терену који већ представља клизиште у покрету, што се
види по објектима чија је градња новијег датума, као и по већ напуштеним објектима. Ово клизиште може
озбиљно угрозити двадесетак домаћинстава
3.Источни обод брда Врањевац код Мајиловца, где би била угрожена комуникација Велико Градиште –
Пожаревац преко Мајиловца.
Међутим, до обимније појаве одрона и клизишта може доћи у случају обимније елементарне непогоде
– земљотреса, имајући у виду да се територија општине Велико Градиште налази на подручју трусности до 8
степени Меркалијеве скале.
2.3. Нагомилавање леда на водотоцима
Због глобалног загревања земљине атмосфере зимски периоди су постали све краћи, са краћим
периодима појаве јаких мразева који би изазвали појаву леда на водотоцима. Отуда је задњих двадесетак година
појава леда на водотоцима веома ретка појава, која не оставља никакве последице. Међутим, нагле климатске
промене у зимском периоду су ипак могуће, па је могућа појава дугих јаких мразева који би изазвали залеђивање
река.
По отопљавању дошло би до отапања и пуцања леда на водотоцима и његовог покретања. При покретању
понашао би се као сваки други пливајући материјал при наиласку већих вода – задржавао би се на препрекама
стварајући бране проузрокујући изливање воде, плављења, па и промену водотока.
Са аспекта могуће појаве леда на водотоцима и одбране од поплава за општину Велико Градиште
интересантна је река Пек, на којој би се у том случају примењивале исте мере као у случају непосредне опасности
од поплава.
2.4. Појава снега и снежних наноса
Појава снега и снежних наноса може имати низ негативних последица по становништво на територији
општине Велико Градиште из следећих разлога:
-долази до отежаног саобраћаја на путним правцима, па и до потпуног прекида до расчишћавања снега;
-отежани саобраћај или саобраћај у прекиду проузрокује отежано или прекинуто снабдевање грађана;
-појавњују се отежани услови здравствене заштите;
-долази до прекида снабдевања струјом, а онда и водом за пиће;
-долази до прекида ПТТ саобраћаја;
-и др.
Са појавом снега ситуација постаје знатно сложенија ако истовремено дође до појаве јаког ветра, што је на
подручју општине Велико Градиште чест случај. Тада долази до стварања високих снежних наноса на следећим
локацијама:
1.На правцу Велико Градиште – Браничево, посебно у зони бензинске пумпе и главне трафостанице и
Велико Градиште – Средњево, посебно у зони Одморног брда.
2.На правцу Велико Градиште – Пожаревац, преко Мајиловца, и то у зонама:
-скретање за Сребрно језеро – Кумане;
-Тополовник – Ђураково;
-Мајиловац – Сираково- путни правац даље према Пожаревцу и
-Мајиловац – Курјаче.
3. На правцу Средњево – Берање.
4. На правцу Чешљева бара – Макце.
2.5.Снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта; нагомилавања леда на
водотоцима; снега и снежних наноса
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Општина Велико Градиште располаже скромним снагама и средствима за непосредну одбрану од
поплава, па се отуда мора посветити далеко већа пажња превентивним радњама на водотоцима и критичним
тачкама са циљем благовременог спречавања поплаве. Међутим, у конкретној ситуацији постојеће снаге и
средства могу бити недовољни те се из тих разлога мора рачунати на помоћ из суседних општина, односно са
нивоа Браничевског округа, па и шире (искуство из 2006).
У конкретној ситуацији општина може ангажовати:
1.Приватни грађевински и аутотранспортни сектор:
1.1. Љубиша Миловановић, село Десине:
-камион кипер „Мерцедес“.............................................................................3
-камион кипер „Застава“ (мањи)....................................................................1
-утоваривач (УЛТ)...........................................................................................1
-грејдер..............................................................................................................1
-багер.................................................................................................................1
1.2.Љубиша Спасић, Велико Градиште:
-камион кипер...................................................................................................2
-ровокопач (комбинирка).................................................................................1
-булдозер ТГ 110 (гусеничар)..........................................................................1
-утоваривач (УЛТ).............................................................................................1
-грејдер МГ 145.................................................................................................1
-багер 600Б.........................................................................................................1
1.3.Драшко Спасић, Велико Градиште
-камион кипер.....................................................................................................2
-утоваривач (УЛТ)..............................................................................................1
-булдозер (гусеничар)........................................................................................1
-багер...................................................................................................................1
1.4.Новица Ивановић, село Сираково:
-камион кипер....................................................................................................2
-ровокопач (комбинирка)..................................................................................1
-утоваривач (УЛТ)..............................................................................................1
-багер...................................................................................................................1
1.5.Милан Стевановић, Велико Градиште:
-камион кипер.......................................................................................................1
-утоваривач (УЛТ)................................................................................................1
1.6. Владан Митровић, село Затоње:
-камион кипер....................................................................................................3
-багер ..................................................................................................................2
-грејдер................................................................................................................1
1.7.Зоран Тазев, Велико Градиште:
-камион кипер.......................................................................................................1
-комбинирка ИБЦ.................................................................................................1
1.8.Јовица Ђурић, село Курјаче:
-камион кипер....................................................................................................2
-багер (точкаш)...................................................................................................1
-утоварна лопата................................................................................................1
-вучни воз...........................................................................................................1
1.9.Динић Новица, село Мајиловац.
-мини багер...........................................................................................................2
-мини дампер........................................................................................................2
-камион са дизалицом и грајфер 9,5м.................................................................1
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-хидраулични пикамер 250 кг..............................................................................1
-машина за керновање.........................................................................................1
-вучни воз.............................................................................................................1
1.10. Драган Жикић, село Чешљева Бара.
- камион кипер ................................................................................... 2
- утоваривац (УЛТ) ..............................................................................2
- вучни воз .............................................................................................1
3.Пловни објекти (бродови, барже, чамци, скеле)
По списку регистрованих пловних објеката из Лучке капетаније
4.Становништво са средствима у приватном власништву:
-грађана око 400 са пловним објектима чамцима
-моторни тегљач који уз бок носи теретно-путничку скелу 3.
-моторних пумпи око 20.
5.Закључак:
На територији општине Велико Градиште могуће су поплаве различитог узрока и обима. Највеће
опасности од поплава прете насељима Дољашница, Кумане,Тополовник,
Триброде,
Кусиће
и
Велико
Градиште где су могуће штете на урбаном и пољопривредном подручју.
У другу категорију могућих опасности можемо сврстати опасности од снежних наноса који могу
блокирати саобраћајнице на дужи или краћи период.
Ова врста опасности намеће обавезу локалној самоуправи да благовремено уговори зимско одржавање путних
праваца.
Клизишта и одрони нису специфичност ове територије те посебне опасности од њих не постоје, али их
треба имати у виду.
Планом заштите од поплава треба предвидети:

поплава;

1.Критеријуме за проглашавање одбране од поплава;
2.Мере заштите од поплава
2.1.превентивне мере;
2.2.оперативне мере и активности које се предузимају када евидентно постоји непосредна опасност од
2.3.оперативне мере и активности када дође до поплаве;
2.4.мере ублажавања и отклањања последица поплава;
2.5.начин ангажовања снага и средства у одбрани од поплава;
2.6.Руковођење одбраном од поплава

У току појаве наведених елементарних непогода јављају се многи пратећи проблеми, као што су:
-рушења стамбених објеката;
-појава једног броја трауматизованих и оболелих лица и повреда различитих структура;
-настанак кварова на електромрежи и електроинсталацијама; ПТТ мрежи и инсталацијама; водоводној
мрежи и инсталацијама; канализационој мрежи и инсталацијама;
-преливања септичких јама и отицања фекалија;
-и др.
Из тих разлога благовремено треба организовати и припремити тзв. интервентне екипе за отклањање кварова
и пружање помоћи на читавој територији општине, које би у свом саставу имале: електричара, водоинсталатера,
бравара, аутомеханичара, ПТТ техничара, руковаоца моторне тестере за дрво; руковаоца моторне тестере за
бетон и гвожђе; руковаоца моторне (електричне) пумпе и тд.
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Истовремено Дом здравља би такође формирао интервентну екипу са санитетским возилом, начелно у
следећем саставу: лекар опште медицине, ортопед, епидемиолог, медицински теничар која би интервенисала на
читавој територији општине.
Тзв. интервентне екипе треба третирати као јединице цивилне заштите опште намене и оне су
привременог састава – активне су док трају активности на територији.
Скупштина општине почетком сваке године, за текућу годину, усваја План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама ( „Закон о ванредним ситуацијама“, „Сл.гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и
93/2012), чији је саставни део и Оперативни план за воде II реда, урађен на основу Закона о водам,(„
Сл.гласник РС“ бр. 30/2010, и 93/2012), а у складу са Oпштим планом за одбрану од поплава,(„ Сл.гласник
РС“ бр. 23/2012), за период 2012-2018. и Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда за 2018.
годину,(„ Сл.гласник РС“ бр.15 /2018).
3. ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 1 РЕДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Одбрану од поплава организује и спроводи локална самоуправа на својој територији, односно
Општински штаб за ванредне ситуације са својом стручно-оперативном екипом за заштиту и спасавање од
поплава, и то у складу са Општим планом, Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
Oперативним планом за воде I. реда, и својим Оперативним планом за воде II. реда.
На водама II. реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама
на којима постоје изграђени заштитни водни објекти, тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од
поплава, и то по испуњењу критеријума утврђених за проглашење редовне, односно ванредне одбране од
поплава.
На територији општине Велико Градиште нема водотокова II. реда на којима су изграђени
заштитни водни објекти.
На водама II. реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности
се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности, а то је КАДА
ПОСТОЈИ НЕСУМЊИВА МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊА ВОДЕ ИЗ КОРИТА ВОДОТОКОВА И
НАСТАНКА ПОПЛАВЕ.
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА, СНЕГА И СНЕШНИХ
НАНОСА
5.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
ПРЕГЛЕД ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА
ЗЕМЉИШТА, СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
УНУТРАШЊЕ ВОДЕ - ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА за читаву територију општине
(Прилог 5.1.1.)
Р.б Водоток критична
тачка

Носилац
ПРЕВЕНТИВНА посла,
МЕРА
извршилац

Субјекат
који
сарађује

Потребна
Мат.трошак
мат.техн.средства
Назив,
кол
врста
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1

1

2

3

4

1

АКТИВНОСТ
средства
2
3
4
5
6
7
8
1. МЕРЕ ПРОТИВЕРОЗИОНЕ ЗАШТИТЕ - ПРЕДВИЂЕНЕ ПОСЕБНИМ ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ
ОД ЕРОЗИЈА
2. ОДВОДНИ КАНАЛИ ПОРЕД САОБРАЋАЈНИЦА
Сви канали и -чишћење и
Категорија
-локална
Потребна
пропусти:
равнање банкина пута одређује
самоу-права МТС и
Запостављени поред
носиоца посла
-месне
трошкове
и запушени
који поступа
заједнице
одређују
комуникација
одводни
по захтеву
-преду. за
носиоци
-чишћење и
канали дуж
Штаба и
путеве
посла према
продубљивање
саобра-приватни
конкретној
одвод-них канала локална
ћајница,
самоуправе. У
власници
локацији и
поред
прелази
насељима
механизац.
према врсти
комуникација
преко њих и
носиоци посла -власници
посла
-обезбеђење
пропусти
су
месне
земљишта
адекватних
заједнице.
поред пута
прелаза преко
одводних канала
-чишћење
постојећих
прелаза и
пропуста за воду
на каналима
поред
комуникација
3. КАНАЛИ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Сви канали:
Канали за сакупљање и
одвођење
подзем
них вода

Редовно
Водопривредно -локална
Потребна
одржавање косих предузеће
самоу-права МТС и
профила канала и (на захтев
-месне
трошкове
препумпних
Штаба и
заједнице
одређују
локалне
носиоци
постројења
самоуправе)
посла према
2
Чишћење
врсти посла
профила канала
од растиња и
муља и
продубљивање
Одлуку о (изради) чишћењу одводних канала поред саобраћајница, посебно кроз месне заједнице, и канала за
сакупљање и одвођење подземних вода доноси Скупштина општине на предлог Штаба за ванредне
ситуације.
4. КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
1
Насеља где
Редовно
Одељење за
МЗ на чијем Потребна
постоји
одржавање мреже привредни и
подручју
МТС и
кишна
кишне
ек. развој и
постоји
трошкове
канализација канализације у
дијаспору
кишна
одређују
Великом
општине
канализација носиоци
Градишту ,
Великко
посла према
посебно у
Градиште“
врсти посла
приобалном делу
5 .ПРИПРЕМА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1
За читаву
-израда техничке -Општинска
-Одељење за -моторни
50
7.500,00
територију
документације о
управа
привредни и бензин
л
дин.
општине:
водотоцима
-Штаб за
ек. развој и
-рад,
30
60.000,00
Техничка
(односно
ванредне
дијаспору,
обрачунат
дн. дин.
докусливовима) при
ситуације
-Одељење за по
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ментација је
од посебне
важно-сти за
процену и за
планирање
активности у
одбрани од
поплава.

чему је важан
хидротехнички
аспект
-израда техничке
документације о
подручју које
бранимо од
поплава при чему
су, осим
хидротехничког,
важни
урбанистички и
комунални
аспекти, па се
тако дефинишу
плавне зоне, а у
оквиру зоне се
дефинише
рејонизација
подручја по
степенима
угрожености

урбанизам
-месне
заједнице

дневницама
-моторни
бензин
-рад,
обрачунат
по
дневницама

50
л
35
дн.

7.500,00
дин.
70.000,00
дин.

РЕКА ПЕК (без обзира што је одређена у категорију вода првог реда, на основу прошлих искустава,
планирају се одређене мере)
Р.б

1
1
2

3

Водоток критична
тачка

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ

Носилац посла,
извршилац

Субјекат који
сарађује

Потребна
мат.техн.средст
ва
Назив,
кол
врста
средства
2
3
4
5
7
6
ПРВА ДЕОНИЦА: од моста на путу В.Градиште-Пожежено па узводно до висине Пескова (Кључеви)
Мост и зона
-провера сигурности облога
-Општна Велико
око моста
моста и пропусти испред моста Градиште
-Водопривреда
-Приватни влас- 2. Рад у
-чишћење обала и водотока од
4 ha
ници
растиња и стабала уз
вредност
грађевинске
сагласност водопривреде
и од
механизације
400.000,о
о динара
по
хектару
-извлачење потопљених
3. Рад у
20 ч
стабала из корита реке узводно
вредност
од моста уз сагласност водо.
и
4.500,оо
динара
по
радном

Мат.т
роша
к

8

1.6400
.000,o
o дин

90.000
,оо
дин
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4

5

часу
машине

--затрављивање круне и облоге
левоообалног насипа и
осигурање ножице насипа уз
сагласност водопривреде
-спречавање стварања дивље
Инспекција
депоније дуж деснообалног
насипа
ДРУГА ДЕОНИЦА: од Пескова (Кључеви) па узводно до подножја села Кусиће (Јасење)

Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на
обим и
количину
изведени
х радова
ТРЕЋА ДЕОНИЦА: подножје села Кусиће (Јасење) па узводно до моста на путу Велико Градиште - Браничево
не

Водоток

Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

-Општна Велико
Градиште

-Водопривреда
-Приватни власници
грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

Сви отвори у

-наложити свим
домаћинствима која су
нарушила сигурност наси-па
да насип доведу у првобитно
стање

- Штаб за
ванредне
ситуације
-месна заједница

-Приватни власници
грађевинске
механизације

Мост на путу
Кусиће-Браничево

-провера сигурности облога
моста
-чишћење зоне моста од
растиња
и стабала

-Општна Велико
Градиште

-Водопривреда
-Приватни власници
грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

Водоток

Чишћење обала и водока од
растиња и стабала

-Општна Велико
Градиште

кадашњем одбрамбеном насипу у захвату
села Кусиће

-Приватни власници
грађевинске
механизације
-МЗ Кусиће

Потребна
средства
обезбеђуј
у
домаћинс
тва која
су
нарушила
сигурнос
т насипа
и месна
заједница
Кусиће
Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на
обим и
количину
изведени
х радова
Потребна
МТС и
висина
трошка
одређују
се у
односу на
обим и
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количину
изведени
х радова

Р.б

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
1
2
3
4
5
6
7
ЧЕТВРТА ДЕОНИЦА: од моста на путу Велико Градиште - Браничево до села Триброда
1
Мост на
-провера сигурности -Општна
-општина
Потребна МТС
путу
облога моста
Велико
Голубац
и висина
В.Градиште -чишћење обала и
Градиште
-МЗ
трошка
- Браничево водотока од растиња
Браничево
одређују се у
-МЗ Кусиће
односу на обим
и стабала
-МЗ Триброде и количину
изведених
2
Сигурносни Отклањање
-МЗ Кусиће
пропуст код замуљености пропу-МЗ Триброде радова
скретања за ста
Триброде
Прочишћавање
долазног и одлазног
канала пропуста
ПЕТА ДЕОНИЦА: село Трибтоде
1
не
одна-

Водоток критична
тачка

Сви отвори у
кадашњем
брамбеном

сипу у
захвату
села
Триброде
2
Водоток

3

Зона
висећег
моста

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ

Носилац
посла,
извршилац

-наложити свим
домаћинствима која
су нарушила
сигурност наси-па
да насип доведу у
првобитно стање

- Штаб за
ванредне
ситуације
-месна
заједница

Чишћење обала и
водока од растиња
и стабала

-Општна
Велико
Градиште

-провера сигурности
облога, подлоге и
носећих сајли моста
-спречавање
стварања дивље
депоније у захвату
моста

-Општна
Велико
Градиште
Инспекција

ЧЕШЉЕВОБАРСКА РЕКА

Субјекат који
сарађује

Водопривреда
-Приватни
власници
грађевинске
механизације
-МЗ Триброде

МЗ Триброде

Потребна
средства
обезбеђују
домаћинства
која су
нарушила
сигурност
насипа и месна
заједница
Кусиће
Потребна МТС
и висина
трошка
одређују се у
односу на обим
и количину
изведених
радова

Мат.трошак

8

12. јун 2018. године

117

Број 7
23

Р.б

1

Водоток критична
тачка

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ

2
3
1. Малоградишка река
Водоток
Чишћење водотока
од наноса и растиња

Носилац
посла,
извршилац

Субјекат
који
сарађује

4

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
6
7

5

-Општна
Велико
Градиште

-месна
заједница
Чешљева
Бара

Потребна МТС
и висина трошка
одређују се у
односу на обим
и количину
изведених
радова

-Општна
Велико
Градиште

-месна
заједница
Љубиње

Потребна МТС
и висина трошка
одређују се у
односу на обим
и количину
изведених
радова

-Општна
Велико
Градиште

-месна
заједница
Чешљева
Бара

Потребна МТС
и висина трошка
одређују се у
односу на обим
и количину
изведених
радова

2.Љубинска река
Водоток

Чишћење водотока
од наноса и растиња

3.Критична тачка
Железнички -провера облога
и друмски
мостова
мост у
-чишћење дна
Чешљевој
водотока од наноса и
бари
муља
-чишћење зоне
мостоа од растиња

Мат.трошак

8

РЕКА БАРА
Р.б

1

Водоток критична
тачка

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ

2
3
1. Река Бара
Водоток
Чишћење водотока
од наноса и растиња

Носилац
посла,
извршилац
4

Субјекат
који
сарађује

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
6
7

5

-Општна
Велико
Градиште

-месна
заједница
Чешљева
Бара, МЗ
Дољашница.

Мат.трошак

8

Потребна МТС
и висина
трошка одређују
се у односу на
обим и
количину
изведених
радова

КИСИЉЕВАЧКА РЕКА
Р.б

Водоток критична
тачка

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ

Носилац посла,
извршилац

Субјек
ат који
сарађуј
е

Потребна
мат.техн.сре
дства
Назив, врста

Мат.троша
к
к
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средства

1
1

2

3

4.

2

3

4

ПРВА ДЕОНИЦА: рејон села Ђураково - Поповац
Водотоци
-чишћење водотока од
-Општна Велико
река
муља и растиња
Градиште
Реке и
-продубљивање профила
Славице у
водотока са обрадом
рејону
обалног дела
Ђуракова
Мост-чишћење пропусног
пропуст на
профила
Курјачком
каналу
(кривина код
извора)
Мост у
-провера сигурности
Ђуракову
облога моста
-чишћење обала и
водотока од растиња и
стабала
Канал на
правцу
БискупљеЂураково

-продубљивање профила
канала са обрадом
обалног дела и чишћење
канала од муља и
растиња

-Општна Велико
Градиште

ДРУГА ДЕОНИЦА: рејон села Кисиљево
Водоток
1

-Чишћење обала и водока
од растиња и стабала
-продубљивање профила
водотока са обрадом
обалног дела

-Општна Велико
Градиште

5

Водопр
ивреда
Приват
ни
власници
грађеви
нске
механиз
ације
-МЗ
Ђурако
во и
Попова
ц
Водопр
ивреда
Приват
ни
власници
грађеви
нске
механиз
ације
-МЗ
Ђурако
во и
Попова
ц
Водопр
ивреда
Приват
ни
власници
грађеви
нске
механиз
ације
-МЗ

6
Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у
односу на обим и
количину
изведених радова

Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у
односу на обим и
количину
изведених радова

Потребна МТС и
висина трошка
одређују се у
односу на обим и
количину
изведених радова

о
л
7 8
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Кисиље
во

ОДРОНИ И КЛИЗИШТА
Р.б

ЛОКАЦИЈА

1

2
1. Клизишта
Рејон Чуке на
правцу
Затоње Кисиљево

1

2

Осојна - јужна
страна насеља
Макце

Носилац посла,
извршилац

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ

3

4

-сондирање терена
и утврђивање
начина за
заустављање даљег
клизања земљишта
-обезбеђење путног
правца ЗатоњеКисиљево и
Затоње-Бискупље
-забрана сваке
градње у зони
клизишта
-сондирање терена
и утврђивање
начина за
заустављање даљег
клизања земљишта
-обезбеђење путног
правца МакцеДиван
-забрана сваке
градње у зони
клизишта

Субјекат
који
сарађује

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста кол
средства

5

Општина Велико
Градиште

Општина Велико
Градиште

6

Мат.трошак

7

8

Институт
„Јарослав
Черни“

„Јарослав
Черни“Институт

СНЕГ И СНЕЖНИ НАНОСИ
Р.б ЛОКАЦИЈА

1
1

2

ПРЕВЕНТИВНА
МЕРА
АКТИВНОСТ
3
Благовремено
уговарање зимског
одржавања путева

Носилац
посла,
извршилац
4
Општина
Велико
Градиште

Субјекат
који
сарађује
5
Правни
субјекти који
се баве
зимским
одржавањем
путева

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
6
7

Мат.трошак

8

120

Број 7

12. јун 2018. године
26
УРЕЂЕНИ ВОДОТОЦИ КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ

РЕКА ДУНАВ (ДЕСНА ОБАЛА ОД НАСЕЉА РАМ ДО АДМИНИСТРАТИВНЕ ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ
В.ГРАДИШТЕ) И РЕКА ПЕК -ЛЕВА ОБАЛА РЕКЕ ПЕКА ОД УШЋА У ДУНАВ ДО КРАЈА УЛИЦЕ
ЖИКЕ ПОПОВИЋА (БРЕГ ИСПОД ГРОБЉА) И ДЕСНА ОБАЛА РЕКЕ ПЕКА ОД УШЋА У ДУНАВ ДО
ПОЧЕТКА ПЕСКОВА
Са аспекта Закона о водама река Дунав, (делимично река Пек) има уређен водоток читавом дужином
територије општине Велико Градиште.
Сви уређени водотоци су, према истом Закону, у надлежности Министарства за водопривреду- са
аспекта процењивања опасности од поплава и непосредне одбране од поплава угрожених делова територије у
приобаљу.
У конкретном случају,подручје општине Велико Градиште налази се на територији водног подручја
''Доњи Дунав''на коме одбрану од поплава за воде 1. реда / Дунав-Пек/, врши ''Водопривреда'' а.д. Пожаревацса са
задужењима која проистичу из уговора са ЈВП''Србијаводе'' Београд. Ова задужења се односе на одржавање
заштитних објеката и спровођење одбране од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним објектима и о
одржавању система за одводњавање. У том циљу сваке године Влада РС, доноси Оперативни план за одбрану од
поплава за воде I. реда, (који се објављује у Сл.гласнику РС), који таксативно, по имену и презимену, наводи
одговорна лица за сваку деоницу уређеног водотока (Дунава),зa 2018.годину. Оперативни план за одбрану од
поплава за воде I. реда је донет и објављен у („ Сл. гласнику РС“ бр .15/2018. године), од 28.02.2018.године.
То, међутим, не значи да локална самоуправа нема никакве обавезе у случају постојања потребе за
непосредну одбрану од поплава када је река Дунав у питању, а посебно (из искуства) река Пек.
Локална самоуправа има обавезу, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, Законом о водама и
Законом о локалној самоуправи, да помогне у непосредној одбрани од поплава расположивим људством и
механизацијом у складу са Оперативним планом одбране од поплава (који израђује Министарство надлежно за
послове водопривреде) за реку Дунав и део уређеног водотока реке Пек у захвату територије општине Велико
Градиште. Са друге стране, ЈП „Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ имају обавезу да писменим путем, или изводом из
Плана одбране од поплава, затраже учешће снага и средстава општине Велико Градиште у непосредној одбрани
од поплава када су река Дунав и Пек у питању, при чему обезбеђују и неопходне трошкове ангажовања снага и
средстава субјеката са територије општине Велико Градиште.
Пракса из 2006, 2009 и 2014.године је показала да се у конкретним условима, посебно у почетној фази
одбране од поплава, која је најбитнија, на терену појаве само тренутно расположиве снаге локалне самоуправе.
Од њихове организације и активности у самом почетку најчешће зависи даљи ток одбране од поплава.
У задње време, поучени искуством из 2006.године, „Србијаводе“ и ХЕ „Ђердап“ су предузели низ
оперативних мера на јачању одбране приобаља Дунава: ојачан је и подигнут ниво кеја дуж Дунава у Великом
Градишту и ојачава се и подиже ниво одбрамбеног насипа од Затоња према Винцима.
Без обзира на до сада предузете мере, да би одбрана од поплава реке Дунав била благовремена и
ефикасна, Општински штаб за ванредне ситуације, у сарадњи са органима локалне самоуправе, треба обратити
пажњу на следеће мере и активности превентивног карактера:
РЕКА ДУНАВ
Р.б

1

ПРЕВЕНТИВНА МЕРА
АКТИВНОСТ
-израда техничке
документације о подручју
које бранимо од поплава при
чему су, осим
хидротехничког, важни
урбанистички и комунални
аспекти, па се тако
дефинишу плавне зоне, а у
оквиру зоне се дефинише

Носилац
посла,
извршилац

Субјекат који
сарађује

- Штаб за
ванредне
ситуације

-Одељење за
привредни и ек.
развој и
дијаспору,
-Одељење за
урба-низам
-месне
заједнице
-геометри

Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
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2
3

4

5

6

7

8

9

рејонизација подручја по
степенима угрожености. На
тај начин се приближно
долази до података о:
1.површини која ће бити под
водом
2.броју објеката по врсти и
намени који ће се наћи под
водом
3.броју угрожених лица; као
и о томе да ли ће требати и
где да се врши померање
угроженог становништва и
материјалних добара
-обезбеђење сталног праћења
хидролошке ситуације на
Дунаву
-обезбеђење сталне везе
(телефонска, радиовеза,
мобилни телефони) са свим
учесницима непосредне
одбране од поплава
-предвиање потребне
количине џакова за прављење
тзв.“зечјих насипа“ (за 1
дужни метар насипа
предвидети 12 џакова) и
одређивање објекта где ће
бити лоцирани
-одређивање локације за
ископ земље за пуњење
џакова; одређивање праваца
превоза и локација за истовар
земље и пуњење џакова
-одређивање:
1.механизације за ископ и
утовар земље
2.механизације за превоз
земље
3.механизације за развожење
џакова
4.механизације за изградњу
наспиа од земље
5.начина осветљавања
локација рада ноћу
-одређивање интервентних
екипа за отклањање кварова
на инфраструктурним
инсталацијама
-одређивање начина и
локације поправки и
снабдевања горивом
механизације
-одређивање начина исхране

- Штаб за
ванредне
ситуације

-РХМЗ
-ХЕ „Ђердап“
ЈП"Србијаводе"
-Телеком
-приватници
који поседују
механизацију
-Балкан
бензинска
пумпа,
-угоститељи
-приватне
аутомеханичарске
радње
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учесника у одбрани
10 -предвиђање објеката за
смештај учесника одбране
који долазе са стране
НАПОМЕНА: ЗА РЕКУ ПЕК СУ РАЗРАЂЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ПРЕТХОДНИМ ПОГЛАВЉИМА .

ПРЕГЛЕД
ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

рб
1
1

Назив МЗ
2
Велико Градиште

2

Бискупље

3

Гарево

4

Десине

5

Дољашница

Име и презиме

5
Повереник

063-891-08-71
060/331-12-40
О62/807-48-14
062/807-48-11
063/852-42-25
065-239-18-42
290-010
290-117
290-322
063/894-31-99
064/329-29-95
О64/260-80-00
063/307-236

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник

Радиша Ивковић
Властимир Петровић
Славиша Лазаревић
Зоран Рајчић
Aлександар Милановић
Саша Живковић
Александар Стевић

290-196

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.

062/707-672
667-623
063-16-12-615

Мирослав Пауновић
Наталија Лазић
Бојан Бонић
Дарко Ивковић
Љубиша Ивковић
Ратко Савић
Синиша Јовановић
Миодраг Пантић
Владан Миловановић
Бобан Илић
Драган Андрејић
Милисав Петровић

6

ЂураковоПоповац

7

Затоње

8

Камијево

Никола Лазић
Драшко Јовичић

Кисиљево

Драгана Обрадовић
Снежана Младеновић
Љубиша Ивковић

9

10

Кумане

(Прило 5.1.2.)
Функција

4
064-651-20-16

Дејан Селић

3

Телефон

Срђан Живановић
Жељко Ђорћевић
Ратибор Јовановић
Бобан Јовић
Дејан Бранковић

063/703-75-36
064/136-79-79
062/178-18-77
063-801-02-30

064-570-62-07
012-664-207
012-664-027
061-133-58-59
064/280-71-40
063/830-22-87
063-867-90-08

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник

Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.

12. јун 2018. године

Број 7

123

29
11

Курјаче

12

Кусиће

13

Љубиње

Златољуб Жикић
Мома Стокић
Владица Стојановић
Саша Стокић
Бобан Обрадовић
Мирко Илић

О65/369-00-00
063-674-822
060-674-72-00
064-825-36-47
063-844-63-38
063-819-85-24

Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.

Слободан Миладиновић

Повереник

Микица Мишић
Драган Мишић
Војче Трајковић
Александар Јовановић
Малиша Јосић
Слободан Живић
Александар Селаковић
Ненад Стокић
Драган Боркановић
Ненад Јанић
Ивица Живковић
Владан Стојковић
Марко Ивановић
Милан Стојковић
Далибор Живковић
Саша Здравковић
Немања Живковић
Мирко Стрејкић
Драган Танасковић

061-302-56-42
667-487
063-837-58-81
667-322
667-344
063/813-32-93
065-853-39-43
060/667-42-27
064/061-44-67
063-777-01-79
O61/145-70-65
063-15-96-898
064-978-00-66
065/451-53-29
066-650-50-55
064-330-74-84
064-030-00-08
064-191-99-59
063/779-88-94
062/823-25-85
0645/454-59-71
672-180
064-679-57-12
064-08-55-623
063-858-70-00
063-839-13-90
063/776-82-96
060/354-305
О60/029-97-68
062-160-28-03
063-819-06-11
063-771-81-04

Југослав Лазић
14

Мајиловац

15

Макце

16

Острово

Новица Стојадиновић
Милунка Алексић
Владимир Згоњанин
Живослав Стокић
Драган Симић
Дејан Милосављевић
Негован Живић
Дејан Илић

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Замен. поверен.
Заменик пов.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.

17

Печаница

18

Пожежено

19

Рам

20

Сираково

21

Средњево

22

Тополовник

23

Триброде

Драган Стрејкић
Зоран Рајнић

062-118-31-84
062/668-663

Заменик поверен.
Повереник

Царевац

Новица Митић
Славољуб Николић
Ненад Аћимовић

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник

Чешљева Бара

Далибор Миловановић
Драган Милић
Живорад Илић

063-772-54-15
061-297-46-27
060-0667-258
012-667-258
069-116-19-86
069-732-040
061-186-64-09
012-667-019
069-522-02-00
066-507-31-31

24

25

Слађан Николић
Дејан Пајкић

Заменик поверен.
Заменик поверен.
Повереник
Заменик поверен.
Заменик поверен.
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ПРЕГЛЕД
ОСМАТРАЧА, ОРГАНИЗАТОРА И ВОЂА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО СЕКТОРИМА НА РЕЦИ
ДУНАВ

Назив
рејона

Рејон
Рама

Број
сектора

Први
сектор

Други
сектор

Рејон
Кисиљево
Тополовник
Кумане

Рамски рит

Први
сектор

Други
сектор

Трећи
сектор

Границе
сектора и
критичне
тачке

Подручје
Аде до
тврђаве у
Раму
(критична
тачка је
викенд
насеље)

Од тврђаве у
Раму до
ушћа потока
В.Шајица у
Дунав

Подручје
села
Кисиљево

Подручје
села
Тополовник

Подручје
села Кумане

Презиме и
име
осматрача
– вође
одбране од
попла
ва на
сектору
Лазић
Ратко

Адреса
становања

Телефон

на
РМ

кућни

Рам

Драгиша
Јовановић

Рам

Ратко
Николић
Ненад
Јањић

Рам

Синиша
Секуловић

Рам

Ивица
Живковић

Рам

Горан
Васић

Рам

Игор
Војиновић
Саша
Матејић

Рам

Бојан
Радојчић
Драган
Н.Животић
Ненад
Станковић
Радиша
Пауновић
Властимир
Јовић
Драган
Пауновић
Драган
Ђорђевић
Mилибор
Бранковић

Кисиљево

Рам

Кисиљево

Кисиљево
Кисиљево
Тополовник
Тополовник
Тополовник
Тополовник
Кумане

672209

672129

664255
664227
664225
664054
664110
664015
664235
664310

мобил

06445585-95
06431-61238
06467957-12
06122239-33
06408556-23
06315066-50
06425713-28

06387-23-

(Прилог 5.1.2.1)
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Н а з и в Кол.
средства

12. јун 2018. године

Број 7
31

Први
сектор

Рејон
Великог
Градишта

Други
сектор

Трећи
сектор

Четврти
сектор

Бобан
Јовић

Кумане

664294

Миодраг
Станковић

Кумане

664077

Игор Арсић

Кумане

664302

Раскрсница
улица Лоле
Рибара и
Краља
Петра 1 до
раскрснице
улица
Београдске
и Краља
Петра 1.

Владимир
Скочић

Од
раскрснице
улица
Београдске
и Краља
Петра 1 до
ЈКП
„Стандард“

Од ЈКП
„Стандард“
до ушћа
Пека у
Дунав

Од ушћа
Пека у
Дунав
узводно до
моста на
путу за

В.Градиште

Златко
В.Градиште
Миленковић
Иван
Јовановић

В.Градиште

Дарко
Ивковић

Бискупње

Миша
Кутлешић

В.Градиште

Драган
Ђорђевић

В.Градиште

Мирко
Живановић

В.Градиште

Слађан
Ивковић

В.Градиште

Дејан
Тошић

В.Градиште

Ненад
Јевтић

В.Градиште

Зоран Брас

В.Градиште

Зоран
Крецовић

В.Градиште

Драган
Тишановић

В.Градиште

Ненад
Радевић

В.Градиште

373
06383-02287
06385-85374
06380255-77

06980476-88
06980177-03
06980176-89
06280748-11
06280298-58
06315596-99
06013232-75
06425704-48
06680176-73
06280177-66
06280177-64
06280178-14
06421466-10
06680177-22
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Пожежено

Рејон села
Пожежено

Први
сектор

Други
сектор

Од моста
преко Пека
на путу за
Пожежено
до црпне
пумпе крај
Дунава
узводно од
села
Од црпне
пумпе крај
Дунава
узводно од
села до
карауле и
гробља

Милан
Баралић

В.Градиште

Дејан Јовић

В.Градиште

Новица
Лазић

Пожежено

Радољуб
Перић
Горан
Јовановић

Пожежено

Радослав
Милић
Саша
Митић
Миодраг
Стевић
Драган
Миленковић
Данко
Дачић

Пожежено

676894
661235
663057

Пожежено

676546
660345
663055
660239
661139

Пожежено
Пожежено
Пожежено
Пожежено

06381-89752
06441407-02

0638696272

ПРЕГЛЕД
ОСМАТРАЧА, ОРГАНИЗАТОРА И ВОЂА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО ДЕОНИЦАМА НА РЕЦИ ПЕК

Назив
рејона

Рејон села
Кусиће

Број
сектора
деонице

Прва
деоница

Друга
деоница

Границе сектора деонице и критичне
тачке

Од моста на путу за
Пожежено до висине
Пескова (Кључеви)
-критична тачка мост

Од Пескова до
подножја Кусића
(Јасење)

Име и
презиме
осматрача –
вође одбране
од попла
ва на сектору

Адреса
становањ
а

Горан Стокић

Кусиће

Мирослав
Живојиновић
Зоран Јанковић

Кусиће

Дуле Јанковић

Кусиће

Славољуб
Панћикић
Ивица Зонић

Кусиће

Кусиће

Кусиће

Телефон

на
РМ

кућни

666723
666108
666890
666047
666502
666697

(Прилог 5.1.2.2)

мобил

М Т
На
зи
в
сре
дст
ва

С
К
о
л.
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Трећа
деоница

Рејон села
Триброде

Четврта
деоница

Пета
деоница

Подножје Кусића до
моста на путу
В.ГрадиштеБраничево;
-критичне тачке:
1.сви отвори у
одбрамбеном насипу;
2.Мост на улазу из
Браничев
Од моста према
Браничеву до висећег
моста у Триброду
-критичне тачке:
1.мост према
Браничеву
2.пропуст код
скретања за Триброде
Од висећег моста до
висине гробља у
Триброду
-критичне тачке:
1.сви отвори у
одбрамбеном насипу

Љубиша
Милошевић
Драгиша Илић

Кусиће

666696
666980
666655
666730
666879
666984

Владан Васић

Кусиће

Мијаило
Маричић
Верко Јанковић

Кусиће

Миодраг
Кузмановић

Кусиће

Зоран
Марковић
Славољуб
Миљковић
Миодраг Лукић

Триброде

Верољуб
Миловановић
Mилорад Весић

Триброде

Небојша
Станковић
Ратко
Митровић
Небојша Рајнић

Триброде

Кусиће

Кусиће

676621
666665
666707
666470
666762
666474
666451
666759

Триброде
Триброде

Триброде

Триброде
Триброде

ПРЕГЛЕД
ОСМАТРАЧА, ОРГАНИЗАТОРА И ВОЂА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО ДЕОНИЦАМА НА ОСТАЛИМ
РЕКАМА-ВОДОТОЦИ 2. РЕДА
(Прилог 5.1.2.3)
Назив реке
рејона

Чешљевобарста
река и река Бара

Кисиљевачка
река

Број
сектора
деонице

Границе
сектора деонице и
критичне
тачке

Чешљева
Бара

Рејон села
Чешљева
Бара;
-критична
тачка су
мостови

Прва
деоница

Рејон села
Ђураково-

Презиме и
име
осматрача
– вође
одбране од
попла
ва на
сектору
Витомир
Петровић
Мирко
Јанковић
Драгутин
Јонић
Борислав
Ђорђевић
Радослав
Станојла

Адреса

Телефон

становања
на
РМ

Ч.Бара
Ч.Бара
Ч.Бара
Ч.Бара
Ђураково

кућни

667400
668118
667034
670189
664348

мобил

М Т С
Н а з и в Кол.
средства
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Друга
деоница

Поповац;
-критична
тачка:
1.пропуст
на
Курјачком
каналу
2.мост у
селу
Рејон села
Кисиљево

Лазаревић
Аца Стевић

Ђураково

Рајко
Јанковић
Бојан Којић

Поповац

Зоран
Милетић
Дејан
Милетић
Вецко
Величковић
Ненад
Ђорђевић

Кисиљево

664108
665232

Поповац

06427-58595

664186
664186
664177
664246

Кисиљево
Кисиљево
Кисиљево

П Р Е Г Л Е Д
ЕКИПА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА КРИТИЧНИМ ТАЧКАМА
(Прилог 5.1.2.4.)
Река
Поток

1
ПЕК

Деониц
а

Критична
тачка

2
Рејон
села
Кусиће,
1.
деоница

3
Мост на путу
В.Градиште –
Пожежено

Рејон
села
Кусиће,
3.
деоница

Рејон
села
Трибро
да,
4.деони
ца

Че
ш
ље
во
ба
рс
ка
ре
ка

Рејон
села

Мост између
Кусића и
Браничева

Мост на путу
Велико
ГрадиштеБраничево

Пропуст код
скретања за
Триброде
Железнички
мост

Име и презиме
припадника
екипе за
одбрану

Адреса
становања

4
1.Мирко Илић

5
Kусиће

2.Владимир Илић

Kусиће

3.Добривоје
Јеремић

Kусиће

1.Душко Поповић

Kусиће

2.Драган
Петровић
3.Љубиша
Станимировић

Kусиће

1.Toмић Жељко

Триброде

2.Андрејић Дејан

Триброде

3.Рајчић Марко

Триброде

1.Милорадовић
Борко
2.Милосављевић
Горан

Kусиће

Триброде
Триброде

3.Рече Горан

Триброде

1.Витомир
Петровић

Чешљева
Бара

Телефон
на
РМ
6

кућни
7
666980
666039
666854
666494
666696
666851
666463
666482
666458
666439
666085
666454
667400

мобилни
8

М Т С
Нази
в
средств
а
9

Кол.

10
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Чешљев На
а
Чешљевобарск
бара
ој реци
Друмски мост
на
Чешљевобарск
ој реци

Река Бара

Железнички
мост
Рејон
села
Чешљев
а
бара

Друмски мост

2.Мирко Јанковић
3.Драгутин Јонић
1.Борислав
Ђорђевић
2.Звонимир
Петровић
3.Десимир
Радивојевић
1.Драгољуб
Павловић
2.Ђорђевић
Војислав
3. Јанковић
Љубиша
1Славиша
Павловић
2Живковић Зоран
3Живорад
Јовановић

Кисиљевачка река

Пропуст на
Курјачком
каналу

Мост на путу
В.Градиште –
Пожаревац у
Ђуракову

1.Зоран Стевић

Ђураково

2.Драган Стевић

Ђураково

3.Миломир
Максимовић
1.Славиша
Миладиновић
2.Драгиша
Васиљевић

Ђураково

3.Радиша Ђорђевић

Ђураково
Ђураково
Ђураково

Мост на
локалном
путу
ЂураковоПоповацБискупље

1.Растивоје Рајчић

Поповац

2.Иван Стокић

Поповац

3. Славиша
Лазаревић

Поповац

Рејон
села
Киси
љево

Пропуст у
одбрамбеном
насипу поред
Сребрног
језера

1.Дејан Милошевић

Кисиљево

2.Ивица Ристић

Кисиљево

3.Радиша Пантић

Кисиљево

Рејон
села
Киси
љево

Први пропуст
узводно од
одбрамбеног
насипа

1. Срђан Животић

Кисиљево

2.Ратко Перић

Кисиљево

Канал
мелиор
а
Ционог
система

Кисиљ.
река

Рејон
села
Ђура
ково,
1.деон
ица

Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара
Чешљева
Бара

668118
667034
670189
670174
667557
667401
668214
668205
/
667667
664924
664924
664125
664100
664117
664099
664088
664088
06370375-36
664838
664744
664283
664027
664329
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Други
пропуст у
одбрамбеном
насипу поред
Сребрног ј.

3.Звонимир
Миловановић

Кисиљево

1.Јовица Ивковић

Кисиљево

2.Радиша
Величковић
3.Драшко
Величковић

Кисиљево
Кисиљево

Напомена: Екипе за одбрану од поплава на критичним тачкама користе
приватном власништву.

664243
664416
664334
664025
материјално-техничка средства у

НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА
(Прилог 5.1.2.5.)
1 . СИРЕНАМА - знак за општу опасност
2. ПРЕКО ЛОКАЛНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
3. ПРЕКО ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
П Р Е Г Л Е Д
ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА ЕВИДЕНТНО ПОСТОЈИ
ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Р.б

1

2
3
4

ОПЕРАТИВНА МЕРА АКТИВНОСТ
-увођење сталног дежурства
у седишту Штаба
-успостављање телефонске
или друге везе са могућим
учесницима у одбрани од
поплава
-успостављање везе са
повереницима ЦЗ у МЗ и
давање почетних
инструкција
-упућивање осматрача на
водотокове и мерне летве
-упућивање механизације на
радне тачке
-рад повереника ЦЗ у МЗ:
1.упућивање екипа на
критичне тачке
2.стављање становништва
у стање приправности за

Носилац
посла,
извршилац
- Штаб за
ванредне
ситуације

- Штаб за
ванредне
ситуације

(Прилог 5.1.2.6)
Потребна
мат.техн.средства
Назив, врста
кол
средства
-планирани учесници
-повереници
Субјекат који
сарађује

-повереници
-власници
-повереници
-власници механизације и опреме

Мат.трошак
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5

6

7

одбрану од поплава;
3.стављање у стање
приправности механизације
и опреме којом располаже
становништво у МЗ
(трактори, чамци, пумпе,
моторне тестере, дизалице и
др)
4.упућивање механизације
и опреме становништ-ва на
радне тачке
-припрема одређене
количине врећа и најлона и
одвожење на локације где ће
вреће бити пуњене земљом
-одређивање бензинске
пумпе и начина узимања
горива и мазива за
грађевинску и трансортну
механизацију
-одређивање снабдевача
храном и начина исхране
учесника у одбрани

8

-одређивање локација и
начина поправки кварова на
грађевинској и транспортној
механизацији
9 -обавештавање Полицијске
станице о припреми за
обезбеђење путних праваца
којима ће се кретати
грађевинска и транспортна
механизација и локација где
ће се изводити одбрамбени
радови
10 -обавештавање
Електродистрибуције о
приправно-сти за
искључивање електричне
струје по правцима, рејонима
или по одређеним локацијама

-ХЕ „Ђердап“
-Водопривреда

-Балкан бензинска
пумпа.
-продавнице
прехрамбених
ппоизвода
-пекаре
-угоститељи
аутомеханичарске
радионице

-ПС Велико
Градиште

-Електродистрибуција

5.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КАДА ДОЂЕ ДО ПОПЛАВЕ
ПР Е Г Л Е Д
ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РЕКА ДУНАВ
(Прилог 5.2.1)
Ред.

РЕЈОН,

Носилац

Субјекат

Потребна МТС и

Материјал
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број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
1.

2.

2
Рејон Рама

Рејон
Кисиљево
Тополовник,
Кумане

Мера- активност
3
-са подручја Аде
извршити померање
викендаша и домаћих
животиња са сточном
храном у рејон Рама
-из приобаља у Раму
извршити измештање
становништва и
материјалних добара
према вишим котама уз
мере збрињавања
-проверити стање
септичких јама и
предузети мере од
њиховог изливања
-одбрану џаковима и
земљом радити на
тачкама где би се
спречио продор воде у
дубину насеља
-искључити електричну
струју у поплављенбом
делу насеља, а по
могућности обезбедити
ноћно осветљење на
радним тачкама
-предузимање
основних почетних
мера за ублажавање
последица поплаве
-вршити контролу
исправности воде за
пиће и стално
противепидемиолошко
извиђање
-померање
становништва, стоке и
сточ-не хране са обода
Кисиљева према
Тополовнику (изнад
пута)
-померање
становништва, стоке и
сточне хране испод
пута у Тополовни-ку и
Куману на простор
изнад пута
(пут В.ГрадиштеПожаревац)
-постављање
одбрамбене линије од

посла

који
сарађује

4
ХЕ"Ђердап"

5
-сви
ангажовани
субјекти

- Штаб за
ванредне
ситуације

ХЕ"Ђердап"
- Штаб за
ванредне
ситуације

-сви
ангажовани
субјекти

опрема
Назив МТС и
опреме
6
-камион кипер
-утоварнa
лопатa
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-чамци са
мотором
-агрегати са
инсталацијама
за
осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови
-ручне
светиљке
-храна за
ангажована
лица

-камион кипер
-утоварна
лопата
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови

Кол.
7

трошак
8
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земље на правцима
дотока и продора воде
према дубини насеља.
-искључење електричне
струје у деловима
насеља који су под
водом
-предузимање мера од
изливања септичких
јама
-контрола воде за пиће
-противепидемиолошко
извиђање

РЕКА ДУНАВ
Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
3.

2
Рејон
Великог
Градишта

Мера- активност
3
-заптивање (затварање)
поклопаца кишне
канализације
-ојачавање и отежавање
поклопаца кишне
канализације до
потпуног затварања у
деловима града који су
у нивоу водостаја
Дунава
-постављање прве
одбрамбене линије дуж
обале Дунава
(постављање најлона,
џакова са земљом које
подупирати земљаним
насипом чија би круна
била ширине најмање 3
м)
-постављање друге
одбрамбене линије
десном страном Улице
Краља Петра –
пешачком стазом кроз
парк до ЈКП Стандард
-померање
становништва у појасу
од 100 метара од обале
Дунава и из рејона
Чајир
-искључивање струје у
појасу од 100 метара од
обале Дунава и у рејону

-ручне
светиљке
-храна за
ангажована
лица

Носилац
посла

Субјекат
који
сарађује

4
-ЈВП
"Србијаводе"
обалоутврда
1,5 км

5
-сви
ангажовани
субјекти

-Штаб за
ванредне
ситуације

Потребна МТС и
опрема
Назив МТС и Кол.
опреме
6
7
-камиони
кипери
-утоварне
лопате
-скипови
-булдозери
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-чамци са
мотором
-агрегати са
инсталацијама
за
осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови
-ручне
светиљке
-средства везе
(моб.тел)
-гориво Д-2
-бензин 95
октана

Материјал
трошак
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Чајир уз обезбеђење
осветљења на радним
тачкама
-онемогућавање
изливања фекалне
канализације и
септичких јама
-стална контрола
исправности воде за
пиће
-стално
противепидемиолошко
извиђање
-појачано обезбеђење
црпних постројења у
надлежности "Ђердапа"
посебно главне
фекалне црпне
станице и препунпних
канализационих црпних
станица ЈП"Дирекције
за изградњу општине
В.Градиште,
-договор са Лучком
капетанијом о забрани
пловидбе свих пловних
објеката у рејону
поплаве
-договор са Лучком
капетанијом о
постављању присталих
пловних објеката у низ
паралелно са обалом
ради заштите од ветра и
таласа који би
појачавали ефекте
поплаве
-вођење евиденције о
свим ангажова-ним
средствима и опреме
-вођење евиденције о
свим трошкови-ма у
току одбране

РЕКА ДУНАВ
Ред. РЕЈОН,
Број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
4.

2
Рејон
Пожежено

Мера- активност

3
-померање
становништва, стоке и
сточ-не хране са обода
Пожежена према вишим

-уље за
грађевинске
машине
-храна за
ангажована
лица

Носилац
посла

Субјекат
који
сарађује

4
ХЕ"Ђердап"

5
-сви
ангажовани
субјекти

- Штаб за

Потребна МТС и
опрема
Назив МТС Кол.
и
опреме
6
7
-камиони
кипери
-утоварне
лопате

Материјал
трошак
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котама у селу
-постављање
одбрамбене линије од
џакова и земље на
правцима дотока и
продора воде према
дубини насеља.
-искључење електричне
струје у деловима
насеља који су под
водом
-предузимање мера од
изливања септичких
јама
-контрола воде за пиће
-противепидемиолошко
извиђање

ванредне
ситуације

-скипови
-булдозери
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-чамци са
мотором
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови
-ручне
светиљке
-храна за
ангажована
лица

ОПЕРАТИВНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕДУЗИМАЈУ КАДА НАСТУПИ ПОПЛАВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
РЕКА ПЕК
Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
1.

Рејон
Кусића

2

Мера- активност
3
-спречавање
задржавања пливајућег
материјала на
стубовима мостова
-навлачењем земље
затворити све пролазе
према водотоку
-све отворе у
одбрамбеном насипу
затворити навлачењем
земље и џаковима
пуњеним земљом
-проверити стање
септичких јама и
предузети мере од
њиховог изливања
-одбрану џаковима и
земљом радити на
тачкама где би се
спречио продор воде у
дубину насеља
-искључити електричну

Носилац
посла

Субјекат
који
сарађује

4
-ЈВП
"Србијаводе"

5
-сви
ангажовани
субјекти

-Штаб за
ванредне
ситуације

Потребна МТС и
опрема
Назив МТС и Кол.
опреме
6
7
-камиони
кипери
-утоварне
лопате
-скипови
-булдозери
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-моторне
тестере за дрво
-сајле за
извлачење
пливајућег
материјала
-ватрогасне
чакље или
мотке за
потискивање
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струју у поплављенбом
делу насеља, а по
могућности обезбедити
ноћно осветљење на
радним тачкама
-предузимање основних
почетних мера за
ублажавање последица
поплаве
-припрема за црпљење
воде из подрумских
просторија
-вршити контролу
исправности воде за
пиће и стално
противепидемиолошко
извиђање

пливајућег
материјала
-агрегати са
инсталацијама
за
осветљавање
-фолија
-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови
-ручне
светиљке
-храна за
ангажована
лица

РЕКА ПЕК
Ред. РЕЈОН,
број СЕКТОР,
ДЕОНИЦА
1
2.

2
Рејон
Триброде

Мера- активност
3
-спречавање
задржавања пливајућег
материјала на
стубовима моста код
Браничева (сарадња са
Браничевом) и на
сигурносном пропусту
код скретања за
Триброде
-ојачавати одбрамбени
насип од висине
сеоског гробља па
низводно
-навлачењем земље
затворити све пролазе
према водотоку
-све отворе у
одбрамбеном насипу
затворити навлачењем
земље и џаковима
пуњеним земљом
-проверити стање
септичких јама и
предузети мере од
њиховог изливања
-одбрану џаковима и
земљом радити на
тачкама где би се
спречио продор воде у

Носилац
посла

Субјекат
који
сарађује

4
-ЈВП
"Србијаводе"

5
-сви
ангажовани
субјекти

-Штаб за
ванредне
ситуације

Потребна МТС и
опрема
Назив МТС и Кол.
опреме
6
7
-камиони
кипери
-утоварне
лопате
-скипови
-булдозери
-трактори
ровокопачи
-трактори са
приколицом
-моторне
пумпе
-моторне
тестере за дрво
-сајле за
извлачење
пливајућег
материјала
-ватрогасне
чакље или
мотке за
потискивање
пливајућег
материјала
-агрегати са
инсталацијама
за
осветљавање
-фолија

Материјал
трошак
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3.

Остале
реке

дубину насеља
-искључити електричну
струју у поплављенбом
делу насеља, а по
могућности обезбедити
ноћно осветљење на
радним тачкама
-предузимање основних
почетних мера за
ублажавање последица
поплаве
-припрема за црпљење
воде из подрумских
просторија
-вршити контролу
исправности воде за
пиће и стално
противепидемиолошко
извиђање
Код осталих река
обратити пажњу на
критичне тачке,
мостове и пропусте, где
не дозволити
задржавање пливајућег
материјала који би
формирао препреку и
изазвао изливање воде
из р.к.

-вреће
-чизме
-кишне
кабанице
-лопате
-ашови
-ручне
светиљке
-храна за
ангажована
лица

Штаб за
ванредне
ситуације

-сви
ангажовани
субјекти

ПРЕГЛЕД
ПРАВНИХ И
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД
ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1

2

Назив и адреса субјекта
Снаге које се ангажују
који се ангажује у
Људство
М Т С
заштити и спасавању
и одговорно
Занимање
Назив МТС
лице
лица која
којеа се
(име,презиме,адреса,се ангажују у
ангажују
број телефона)
заштити
и спасавању

3

4

5

Потребе

6

7

8

и
ко
ли
чи
н

Трошкови

Зборно место
ангаж. снага

Вр
ста

Количин

Задатак,
активност
у области
заштите и
спасавања
становништва и
материјалних
добара
од поплава,
одроњавања
и клизања
земљишта

Број
лица

Редни број

(Прилог 5.2.2)
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1

2

3

4

5

-Ископ земље за
Приватни предузетник,
-возач камиона 2
-камион кипер
2
поставља
Жикић Драган из Ч. Баре
-руковалац булдозера
1
-булдозер ТГ-90
1
2
-утоваривач (УЛТ) 2
ње одбрамбених линија
Тел. 012-667-444
-руковалац
1
1
утоваривача
-превоз земље до места
-вучни воз
- руковалац вучног
за
пуњење врећа
воза
-рад на постављању или
јачању одбрамбене линије
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-асанација терена после
поплаве
-превоз земље до места
Приватни предузетник,
-возач камиона 3
-камион кипер
3
за
Владан Митровић из-руковалац багера2
-багер
2
1
-грејдер
1
пуњење врећа или до
Затоња,
-руковалац грејдера
тел. 063-88-30-609
места ојачавања
одбрамбене
линије
-асанација терена после
поплаве
-Ископ земље за
Приватни предузетник
-возач камиона 4
-камион кипер
4
поставља
Љубиша Миловановић
-руковалац
из
1
-утоваривач (УЛТ) 1
утоваривача
1
1
ње одбрамбених линија
В.Градишта,
-багер
1
тел. 060-716-94-94 -руковалац багера1
-грејдер
-превоз земље до места
063-816-94-94 -руковалац грејдера
за
пуњење врећа
-рад на постављању или
јачању одбрамбене линије
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-асанација терена после
поплаве
-ископ и утовар земљеПриватни предузетник
-возач камиона
2
-камион кипер 2
-превоз земље
Љубиша Спасић
-руковалац ровокопача1
-ровокопач (комбин)
1
-рад на постављању одиз В.Градишта,
-руковалац булдозера 1
-булдозер ТГ-1101
Тел. 063-251-913
1
брамбених линија
-руковалац утоваривача1
-утоваривач (УЛТ)
1
-ископ одводних канала
-руковалац грејдера 1
-грејдер
1
1
-руковалац багера
-багер 600В
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земљеПриватни предузетник
-возач камиона
2
-камион кипер 2
-превоз земље
Драшко Спасић из -руковалац утоваривача1
-утоваривач (УЛТ)
1
-рад на постављању одВ.Градишта,
1
-руковалац булдозера 1
-булдозер гусеничар
1
1
брамбених линија тел. 063-77-20-396 -руковалац багера
-багер
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије

-Д-2 4.500,оо
-уље за
по радном
грађ. сату за рад.
машине
-цена рада
грађ.
машина
-исхрана

-Д-2 4.500,оо
-бензин
по95
радном
-уље за
грађ. сату
машине
-исхрана

4.500,оо
по
радном
сату

-Д-2
4.500,оо
-уље за грађ.
по
машине радном
-исхрана сату

-Д-2
4.500,оо
-уље за грађ.
по
машине радном
-исхрана сату
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10

-ископ и утовар земљеПриватни предузетник
-возач камиона
2
-превоз земље
Новица Ивановић из -руковалац ровокопача1
-рад на постављању одСиракова,
-руковалац утоваривача1
1
брамбених линија тел. 063-276-096
-руковалац багера
-ископ одводних канала
-расчишћавање путева
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земљеПриватни предузетник
-возач камиона
1
-превоз земље
Милан Стевановић из-руковалац утоваривача1
-рад на постављању одВ.Градишта,
брамбених линија тел. 661-120
-расчишћавање путева 063-251-907
-рад на асанацији територије
-ископ и утовар земље
Приватни предузетник -возач камиона
1
-превоз земље
Зоран Тазев из
-руковалац ровокопача
1
-рад на постављању
В.Градишта,
тел. 660-328
од064-863-22-32
брамбених линија
-расчишћавање путева
-рад на асанацији
територије
-ископ и утовар земље
Приватни предузетник -возач камиона
2
-превоз земље
Јовица Ђурић из
-руковалац утоваривача
1
-рад на постављању
Курјача,
-руковалац багера 1
тел. 063-323-329
-возач вучног воза 1
одбрамбених линија
-расчишћавање путева
-рад на асанацији
територије
-рад на постављању
Приватни предузетник -руковалац багера 2
одНовица Динић из
-возач дампера
2
-возач камиона са 1
брамбених линија Мајиловца .
тел. 063-228-850
дизалицом
-израда пропуста од
и грајфером
1
бетон
машине изнајмљује
-возач вучног воза 1
ских цеви
Љубиши Спасићу
-руковалац хидрауличним
-рад на тешко
1
приступачном терену
пиканером
-руковалац машином за
-рад на пробијању
препкирновање
река
-рад на бушењу отвора
или пропуста

-камион кипер 2
-ровокопач
1
(комбинац)
1
-утоваривач (УЛТ)
1
-багер

-Д-2
4.500,оо
-уље за грађ.
по
машине радном
-исхрана сату

-камион кипер 1
-утоваривач (УЛТ)
1

-Д-2
4.500,оо
-уље за грађ.
по
машине радном
-исхрана сату

-камион кипер 1
-ровокопач
1
(комбинац)

-Д-2
4.500,оо
-уље за грађ.по
машине
радном
-исхрана сату

-камион кипер 2
-утоваривач (УЛТ)
1
1
-багер
1
-вучни воз

-Д-2
4.500,оо
-бензин 95 по
-уље за грађ.радном
машине
сату
-исхрана

- багер
- дампер
- камион са
дизалицом
и грајфером
- вучни воз
- хидраулични
пикамер

-Д-2
зависно
-бензин 95 од
-уље за грађ.врсте
машине
машине
-исхрана по
ценовн.
фирме

2
2
1
1
1
1

- машина за
кирновање

ПРЕГЛЕД
ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ
ДРУГИХ ОПШТИНА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА,
ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
(Прилог 5.2.3.)
Назив и адреса субјекта
Снаге које се ангажују
Потребе
који се ангажује у
Људство
М Т С
Зборно
место
ангаж.
снага

6
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1

2

3

4

5

6

Врст
а и
кол
ичи
н

7

8

9

Трошкови

Назив
МТС
којеа с
ангажују

Количина

заштити и спасавању
и одговорно лице
Занимање
(име,презиме,адреса, лица која
број телефона)
се ангажују
у заштити
и
спасавању

Број
лица

Задатак у
заштити и
спасавању
становништва
и
материјалних
добара

9 10

6. УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА, ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА
ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА
7. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И САРАДЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
(Прилог 7.1.)
ДРЖАВНИ
ОРГАНИ
УСТАНОВЕ И
ИНСТИТУЦИЈЕ

ВЛАДА РС
РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ

СУСЕДНЕ
ОПШТИНЕ У
ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ

ОПШТИНA ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

РХМЗ
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ГРАЂАНИ

ДРУГИ ПРАВНИ СУБЉЕКТИ
КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У
АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА
ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА
ЛИЦА

ОСМАТРАЧИ НА
ВОДОТОЦИМА

ИНТЕРВЕНТНЕ ЕКИПЕ

ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ ОПШТЕ НАМЕНЕ

ПОВЕРЕНИЦИ ЦЗ
ЕКИПА ЗА ОДБРАНУ НА
КРИТИЧНИМ ТАЧКАМА

ОПЕРАТИВНО СТРУЧНИ
ТИМОВИ

47

СПИСАК
ПРИПАДНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
(Решење о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације, Службени гласник“ општине Велико Градиште
бр.3/2011).
(Прилог 7.2.)

Р.б
1

Функција у Штабу
2

Име и презиме
телефон
3

Радно место
телефон
4
Председник општине
012-662-120

Адреса стана
телефон
5
Кумане
012-664-082
Велико
Градиште
Б.Вребалова 5/2
Велико
Градиште,Хајдук
Вељкова бр.14
С. Затоње
012Велико
Градиште, Б.
Вребалова 3/12,
012-662-141

1

Командант

Драган Милић
063-214-858

2

Заменик команданта

Слађан Марковић
069/801-76-88-

3

Начелник

Љубиша Животић
062-807-48-30

4

Члан штаба

5

Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Прва и прва медицинска помоћ
2.РХБ заштита
3.Асанација терена

Сузана Ђорђевић
062-807-48-23

Заменик председника
општине
012-660-128
Инспектор за послове
цивилне заштите
012-663-122
Начелник општинске
управе
012-662-124

др.Љиљана
Стевановић
065-80-41-607

Директор
Дома здравља
012-662-240

6

Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Заштита и спасавање од поплава
и несрећа на води и под водом

Младен Слепчевић
063-362-809

Саветник послова
планирања одбране и
заштите од ел.
непогода
012/662075

Велико
Градиште,
Пинкум 10
012-66-463
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7

8

9

10

11

12

13

14
15.

Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Заштита од рушења и спасавање
из рушевина
Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Хитно успостављање
неопходних служби од јавног
интереса
2.Очување добара битних за
опстанак
Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Склањање и урбанистичке мере
заштите
Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Евакуација
2.Збрињавање угрожених и
настрадалих
Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Заштита од НУС
Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1.Заштита и спасавање од пожара
и експлозија
2.Заштита од техничкотехнолошких несрећа
Члан штаба за задатак цивилне
заштите:
1.Узбуњивање
Члан штаба за задатак цивилне
заштите:
1.За сарадњу са ВС
Члан штаба за задатак цивилне
заштите
1.Збрињавање угрожених
животиња, санација терена и
спровођење свих мера у
превенције заразних болести
животиња

Љубица Митић
066-801-79-49

Директор ЈКП Дунава
012-662-722

Стојан Вучковић

Технички директор
ЈКП''Дунав''012/662722.

062-58-77-77

Јасмина Петровић
069-484-76-84

Весна Милановић
069-801-77-12

Дарко Пајкић
064-892-62-88
Ненад Милићевић
064-89-24-994

Руководилац
Одељења за
привредни и ек.
развој и дијаспору.
012-662-134
Руководилац
Одељења за општу
управу
012-660-122
Начелник Полицијске
станице,В. Градиште
012-662-485
Командир Подручне
ватрогасно
спасилачке јединице
012-7662-445

Оливер Ђокић
064-651-20-75

Надзорник Узвршне
јединице Телекома
012-662-911

Саша Крсмановић
063-830-56-10
066-871-30-10

Заставник ВС из
ВП-5302.-Пожаревац

Саша Рајчић
063-778-88-04

Др.ветерине
Ветеринарска станица
Велико Градиште

С. Пожежено
012-660-345

Вел.Градиште,
М. С имеуновић
5

С. Дољашница

С. Курјаче
012-674-360
Вел. Градиште,
Лоле Рибара 31.
012-7654-090.
Велико
Градиште,
Миливоја
Симеуновића бб
012-7661-240
Велико
Градиште,
Николе Тесле ББ
012-663-023
Велико
Градиште, Воје
Богдановића
Бр.27
012-661-463
Пожаревац
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16.

17.

Члан штаба за задатке цивилне
заштите:
1. Збрињавање
2. Евакуација
Члан штаба - референт за стручне
и административно-техничке
послове и МТС

Оливер Стојановић
065-383-76-66

Миша Милосављевић
069-801-77-23

Секретар Црвеног
крста
012-662-207
Виши референт за
послове одбране и
спасавања
012-662-075

Вел. Градиште
Пожаревачки пут
8
012-7660-226
Велико
Градиште, Цара
Душана 3

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЛИЦЕ НАДЛЕЖНО ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ФАЗА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИСТОРИЈСКИМ ПОПЛАВАМА ЗА ПОТРЕБЕ
ППРП
( Прилог 7.3.)
Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине Велико Градиште је
Младен Слепчевић, члан штаба који је задужен за спровођење задатака ЦЗ – заштите и спасавања од
поплава и несрећа на води и под водом.
Лице надлежно за проглашење фаза одбране од поплава за територију општине Велико Градиште је
Драган Милић, командант штаба – председник општине.
Лице задужено за евидентирање података о историјским поплавама за потребе ППРП је Миша
Милосављевић, члан штаба виши референт одбране и спасавања општинске управе општине Велико
Градиште.
СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД РУШЕЊА И
СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА И ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И
ПОД ВОДОМ
(Прилог 7.4.)
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ:
1.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА И ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ
Р.бр.
Име и презиме
Занимање
Радно место
Адреса стана
телефон
телефон
телефон
Снежана
Вел. Градиште,
1
Милетић
Дипл.грађ.инж.
Просторни
Трг М.
069/801-76-63
планер
Милорадовића
бр.7
Милета
Милојевић
Дипл.инж.шумарства –
Младеновац, Ж.
2
011/390-64-61
бујице и ерозија
Институт
Радовића 20
063/870-96-92
Јарослав Черни,
060/670-00-67
Београд
Радоје Николић
В.Градиште
3
069/801-77-74
Пензионер
Лоле Рибара 2
012/7663-056
2.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА ПРВУ И МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, РХБ ЗАШТИТУ И АСАНАЦИЈУ ТЕРЕНА
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Р.бр.

1

Име и презиме
телефон
Др Мирослав
Мирковић
063/77-34-184

Занимање
Доктор медицине,
специјалиста интерне
медицине

2

Др Недељко
Васић 063/8414-378

Доктор медицине,
специјалиста опште
медицине

3

Др Саша Рајчић
063/77-888-04

Доктор ветеринарске
медицине

4

Дарко Ивковић
062/807-48-11

Дипл.инж.шумарства

Радно место
телефон
Дом здравља
Велико
Градиште
012/662-240
Дом здравља
Велико
Градиште
012/662-240 012662-591
Ветеринарска
станица Велико
Градиште
– директор
012/7662-278
ЈКП,,Дунав”,
Стручни
Саветник за узгој
коришћење и
чување
општинских
шума.

Адреса стана
телефон
В.Градиште,
Николе Тесле
б.б. 012/7662-232
В.Градиште
Хајдук Вељкова
63 012/660-385
В.Градиште Воје
Богдановића 27
б/12 012/7661236
С. Бискупље

3.
СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА ХИТНО УСПОСТАВЉАЊЕ СЛУЖБИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ОЧУВАЊЕ ДОБАРА БИТНИХ ЗА
ОПСТАНАК
Р.бр.

Име и презиме
телефон

Занимање
Дипломирани
Економиста за туризам

1

Сузана
Васиљевић
069/801-76-77

2

Јелена Пантић
069/801-77-02
062/262-182

Дипломирани
економиста

3

Данијела Илић
069/8047-667
064/080-35-77

Дипл.инж.пољ.за
ратарство
4.

Радно место
телефон
Општинска
управа,
Руководилац
Одељења за
инспекцијске
послове 012/662122 лок 107
Општинска
управа,
Руководилац
Одељења за
финансије
012/662-122 лок.
112 012/661-278
Општинска
управа,
Туристички
инспектор.

Адреса стана
телефон
В.Градиште
Бошка
Вребалова бр. 84
012/7660-272

В.Градиште
Обала краља
Петра I 21/16

В.Градиште
Војводе Путника
4 012/660-232
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СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА СКЛАЊАЊЕ И УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Р.бр.

1

2

Име и презиме
телефон
Славица
Јовановић
069/801-76-79

Душан
Станковић
069/801-76-78

Занимање
Грађевински инжењер

ФПН

Радно место
Адреса стана
телефон
телефон
Општинска
с. Гарево
управа, Одељење
за инспекцијске
послове,
Грађевински
инспектор
Општинска
с. Кусиће
управа, Управни
послови у
области борачке
и соц. заштите и
предузетништва

5.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ И ЗБРИНАВАЊЕ УГРОЖЕНИХ И НАСТРАДАЛИХ
Р.бр.

1

Име и презиме
телефон
Оливер
Станојевић
065/38-37-666

2

Светлана
Стојановић
069/801-78-24

Дипломирани
специјални педагог

3

Бојана
Тодоровић
062-801-78-03

Дипломирани
психолог

.бр.

Име и презиме
телефон
Микица Срејић
064/830-61-33

Занимање
Административни
радник

2

Адреса стана
телефон
В.Градиште
Бошка
Вребалова 118
012-7660-226

Центар за
социјални рад
општине
В.Градиште и
Голубац –
директор
012/662-005
Центар за
социјални рад
Општине и
Голубац
012-662-955

Сладинац,
општина
Голубац 012/679665

6.
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМ
ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
Занимање
Радно место телефон
Електротехнички
инжењер

1

Оливер Ђокић
064/651-20-75

Радно место
телефон
Црвени крст
Велико
Градиште
012/662-207

Електротехничар

Велико
Градиште
Кнеза Лазара
23/20

Адреса стана
телефон
Електродистрибуција Острово
„Електроморава“
012/7661-112
Пожаревац,
Пословница
В.Градиште
012/662-528
012/662-169
„Телеком Србије“,
В.Градиште
Надзорник Узвршне
Николе Тесле
јединице 012/662б.б. 012/663-023
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ДНЕВНИК УПОТРЕБЕ СНАГА И СРЕДСТАВА
У АКЦИЈАМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД
ПОПЛАВА;ОДРОЊАВАЊА И КЛИЗАЊА ЗЕМЉИШТА; СНЕГА И СНЕЖНИХ НАНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
(Прилог 7.5.)

1

2

АНГАЖОВАНЕ СНАГЕ И СРЕДСТВА

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
7

Време
ангаж.

Матер.
троша
к

Време почетка
активности
Време завршетка
активности
Врста
материјалног
Итрошка
з н о с

Назив и
врста
ангажо
ваног
М Т С

Количина

Ангажовани субјекат

Величина захваћене
територије у хектарима
Насеље (назив
насеља)
Број стамбених
објеката
Број становника
стоке
Помоћни и други
објекти
домаћинстава
Број и врста
домаћих и дивљих
животиња
Објекти за
производњу и
дистрибуцију
Објекти
водовода
хране
и
канализације
Производни
објекти разних
правних субјеката
Пољопривреедно
земљиште у
хектарима
Непољопривреедн
о земљиште у
хектарима
Назив
ангажованог
субјекта
Број
ангажованих
структуре
лица

Врста и време појаве
елементарне непогоде

Редни број

ЗАХВАЋЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ЕЛЕМЕНТАРНОМ
НЕПОГОДОМ
Врста угроженог објекта

1
8

19

20

8. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
8. 1. ШЕМА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ – ЗАТВАРАЧИ НА ИЗЛИВИМА
У РЕКУ ДУНАВ.
( Извод из Пројекта шеме је дата на увид приликом предаје оперативног плана за воде II реда, за давање
мишљења и саставни је део оперативног Плана).

2
1

12. јун 2018. године

Број 7

147

53
9. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
9.1. Топографска карта општине Велико Градиште, са распоредом људства по деоницама
и секторима и сарадња са суседном општином Голубац.
9.2. План града
10. ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ.
1. Прва фаза-финансирање годишњег програма, превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од
поплава за 2018 годину ........................................... 300.000,00.- дин.
2. Друга фаза-финансирања за организацију и спровођење одбарне од поплава
за 2018 годину .................................................................................................. 100.000,00- дин.
3. Трећа фаза-финансирања отклањања последица од поплава
за 2018 годину .................................................................................................. 100.000,00.- дин.
-------------------------------------УКУПНО: 500.000,00.- дин.
словима (петстотине хиљада динара).
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На основу члана 32 и 59 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
РС’’, број 129/2007 и 83/2014-др. закон)
и члана 40 и 95 Статута општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште’’ бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016,
28/2016 и 14/2017),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 17. седници одржаној
11.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се питања
организације и делокруга рада, начин
руковођења, финансирање, јавност рада и
друга питања од значаја за рад Општинске
управе општине Велико Градиште.
Члан 2.
Општинска управа:
-припрема нацрте прописа и других
аката које доносе Скупштина општине,
Општинско веће и председник општине;
-извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине, Општинског већа и председника
општине;
-решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација
у управним стварима из надлежности
општине;
-обавља послове управног надзора над
извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
-извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;
-обавља стручне и друге послове које утврде
Скупштина општине, Председник општине
и Општинско веће, доставља извештај о свом
раду на извршењу послова из надлежности
општине и поверених послова Општинском
већу по потреби, а најмање једном годишње.
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Члан 3.
Општинска управа обавља послове
на основу и у оквиру Устава, закона,
Статута општине и других аката општине.
Члан 4.
Рад Општинске управе доступан
је јавности и подложан критици и јавној
контроли грађана на начин утврђен законом
и Статутом општине.
Члан 5.
Запослени у Општинској управи
дужни су да своје послове обављају савесно
и непристрасно, при чему се не могу
руководити својим политичким убеђењима
нити их могу изражавати и заступати.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 6.
Општинска управа општине Велико
Градиште се образује као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних
послова и кабинет председника општине као
посебна организациона јединица.
За обављање одређених послова
који захтевају висок степен самосталности
и независности у раду могу се предвидети
самостална извршилачка радна места, ван
унутрашњих организационих јединица.
Члан 7.
У Општинској управи се образују
следеће основне организационе јединице:
1. Одељење за општу управу,
2. Одељење за друштвене делатности и
заједничке послове,
3. Одељење за финансије,
4. Одељење за локални и економски
развој и дијаспору,
5. Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове,
6. Одељење за инспекцијске послове,
7.
Одељење
локалне
пореске
администрације.
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Члан 8.
Одељење за општу управу обавља следеће
послове:
• управне и стручне послове, у непосредном
спровођењу закона и других прописа,
који су поверени општини, у области
личних стања грађана (матичних књига,
личног имена, брака, бирачких спискова
и др);
• води писарницу и архиву, пријем и
експедицију поште,
• спроводи поступак и обавља стручноадминистративне послове у вези с
доделом уговора о јавним набавкама и
прати извршење истих уговора (врши
послове реализације јавних набавки);
• пружа
стручну
помоћ
јавним
предузећима, установама и месним
управама у изради њихових статусних
општих аката (Статут и друго) и даје
стручну помоћ и мишљења о законским
и другим прописима;
• пружа
бесплатну
правну
помоћ
грађанима,
• послове координатора рада Интерресорне
комисије,
• послове повереништва Комесаријата за
избеглице и миграције, као и послове
везане за друштвено осетљиве групе,
односно послове везане за инклузију
Рома, избеглица, интерно расељених
лица и миграната,
• послове за Скупштину општине и
Општинско веће који се односе на
припрему седница и обраду усвојених
аката, чување изворних докумената о
раду тих органа и вођење евиденције о
одржаним седницама;
• послове у вези избора, именовања и
постављења из надлежности скупштине
и извршних органа општине;
• прати усклађеност Статута и других
општих аката општине којима се уређују
питања из области локалне самоуправе
са законским прописима,
• контролу општих аката јавних предузећа
и установа чији је оснивач општина,
• израђује пречишћене текстове прописа
општине за потребе органа општине,
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припрема одговоре на одборничка
питања;
води регистар важећих прописа, као и
одлука, других општих и појединачних
аката донетих од стране Скупштине,
њених радних тела, Општинског већа и
Председника;

У сврху ефикаснијег задовољавања
потреба грађана, у оквиру Одељења
образован је Услужни центар у коме се
обављају следећи послови:
• састављање захтева и представки
странака, које се обраћају Општинској
управи;
• узимање на записник жалби странака на
акте Општинске управе;
• издавање уверења;
• вођење евиденције примљених поднесака
и предаја истих на рад;
• послови везани за лична стања грађана;
• послови везани за област матичарства,
• послови везани за остваривање права
дечје и здравствене заштите.
Члан 9.
У оквиру Одељења за општу
управу Општинска управа врши одређене
послове и изван свог седишта, у месним
канцеларијама, и то:
• врши управне и стручне послове, у
непосредном спровођењу закона и других
прописа, који су поверени општини, у
области личних стања грађана (матичних
књига, личног имена, брака, бирачких
спискова и др);
• води писарницу и архиву, пријем и
експедицију поште, послове пријемне
канцеларије за Општинску управу, и
сличне послове;
• врши одређене послове за друге органе,
организације и установе на основу
уговора, који закључује начелник
Општинске управе, односно лице које
он овласти са представницима органа,
организација или установа, за које
обавља одређене послове (уговорна
пошта);
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врши административно-техничке и
друге послове за Општинску управу
(попуњавање
пореских
пријава,
евиденција и ажурирање података о
лицима на раду у иностранству, социјално
угроженим лицима са територије месне
канцеларије за коју су надлежни);
помаже у пословима месне управе;
води и друге евиденције, утврђене
важећим прописима.

Члан 10.
У оквиру Одељења за општу управу
образују се месне канцеларије и то:
• Бискупље, за насеље Бискупље,
• Гарево, за насеље Гарево,
• Десине, за насеље Десине,
• Дољашница, за насеље Дољашница,
• Ђураково - Поповац, за насеља
Ђураково - Поповац,
• Затоње, за насеље Затоње,
• Камијево, за насеље Камијево,
• Кисиљево, за насеље Кисиљево.
• Кумане, за насеље Кумане,
• Курјаче, за насеље Курјаче,
• Кусиће, за насеље Кусиће,
• Љубиње, за насеље Љубиње,
• Мајиловац, за насеље Мајиловац,
• Макце, за насеље Макце,
• Острово, за насеље Острово,
• Печаница, за насеље Печаница,
• Пожежено, за насеље Пожежено,
• Рам, за насеље Рам,
• Сираково, за насеље Сираково,
• Средњево, за насеље Средњево,
• Тополовник, за насеље Тополовник,
• Триброде, за насеље Триброде,
• Царевац, за насеље Царевац,
• Чешљева Бара, за насеље Чешљева
Бара.
Члан 11.
Одељење за друштвене делатности и
заједничке послове обавља следеће послове:
• управне и стручне послове у непосредном
спровођењу закона и других прописа
из изворног делокруга општине, као и
послове који су поверени општини у
областима предшколског, основног и
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средњег образовања, културе и јавног
информисања од локалног значаја,
здравствене заштите, у областима
рекреације и спорта, социјалне и дечије
заштите и борачко-инвалидске заштите;
предлаже износе потребних буџетских
средстава за финансирање јавних расхода
и обавља послове финансирања јавних
служби у областима предшколског,
основног и средњег образовања, културе,
јавног информисања, рекреације и
спорта и дечије, борачко-инвалидске и
социјалне заштите, у делу који спада у
надлежност локалне самоуправе;
послове који се односе на друштвени
положај омладине и организација које
окупљају омладину, као и послове у
вези с друштвеном бригом о младима,
послове везане за остваривање права
лица са сметњама у развоју, пружа помоћ
организацијама и удружењима инвалида
и
других
социјално-хуманитарних
организација;
учествује у пословима заштите културних
добара на територији општине;
стара се о заштити права пацијената у
складу са законом,
послове за стицање статуса енергетски
угроженог купца електричне енергије и
природног гаса,
послове из области људских ресурса,
кадровске и персоналне послове за
Општинску управу и органе општине;
послове инспекцијског надзора у области
предшколског, основног и средњег
образовања;
послове
одбране и остваривања
одбрамбених интереса у условима ратног
и ванредног стања на територији општине
и израде планске документације у циљу
организације и обезбеђења заштите од
пожара, елементарних и других већих
непогода, организацију цивилне заштите;
послове протокола и информисања
јавности и послове везане за поступање
по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
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стара се о изради, објављивању и
ажурирању информатора о раду органа
општине;
подноси извештаје поверенику за
информације од јавног значаја и Агенцији
за борбу против корупције,
редовно и инвестиционо одржавање
зграде Општинске управе и органа
општине (поправка, чишћење, загревање
и сл);
технички послови за потребе Скупштине,
Председника,
Општинског
већа,
Општинског јавног правобранилаштва и
Општинске управе (обезбеђење зграде,
умножавање и дистрибуција материјала,
руковање возним парком, функционера
и других лица, пружање угоститељских
услуга у бифеу општине)
друге послове према налогу председника,
заменика председника и начелника
Општинске управе.

•

Члан 12.
Одељење за финансије, обавља
следеће послове:
• организује и координира поступак израде
буџета и израђује нацрт одлуке о буџету,
саставља упутства за припрему нацрта
буџета и обезбеђује доношење буџета по
поступку и на начин уређен законом,
• прати извршење буџета и најмање
два пута годишње информише о томе
извршне органе општине,
• контролише план извршења буџета,
контролише преузете обавезе, прати
примања и издатке буџета, даје препоруке
корисницима
буџетских
средстава,
информише Председника општине о
планираним и оствареним примањима и
издацима буџета,
• даје мишљења на нацрте одлука и других
аката који имају утицаја на буџетска
примања и издатке и нормативно уређује
послове из своје надлежности,
• обавља послове благајне,
• врши обрачун и исплату плата, накнада
и других примања запослених, и израду
извештаја,

•

•
•

•

•

•
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•

•

•
•
•
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•
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врши обрачун и исплату накнада
одборника, чланова Општинског већа и
радних тела и комисија,
пројектује и прати приливе на
консолидовани рачун трезора и захтеве
за плаћање расхода и дефинише
тромесечне, месечне и дневне квоте
преузетих обавеза и плаћања,
управља
готовинским
средствима
на консолидованом рачуну трезора,
контролише расходе, управља дугом,
врши послове књижења средстава
имовине општине и општинских органа,
рачуноводствене послове, врши плаћања,
води главну књигу трезора и помоћне
књиге, саставља финансијске извештаје
и припрема нацрт одлуке о завршном
рачуну буџета,
рачуноводствене послове за Општинску
управу, месне заједнице, фондове ,
индиректне и дирекне кориснике Буџета
и друге субјекте,
послове евиденције и праћења рокова
измирења новчаних обавеза,
послове праћења реализације програма
пословања јавних предузећа и установа,
послове интерне ревизије и послове
везане за финансијско управљање и
контролу,
припрема нацрте одлука, решења и
закључака које доноси Скупштина
општине, Председник општине и
Општинско веће, учествује у изради
и даје мишљење на нацрте и предлоге
одлука и других нормативних аката из
ове области,
врши контролу и отварање банкарских
рачуна и подрачуна;
управља банкарским односима;
прима и обрађује све документе месних
заједница и врши њихову припрему за
плаћање;

Члан 13.
У Одељењу за привредни и економски
развој и дијаспору врши се :
• припрема међународних пројеката у
којима учествује општина, праћење
доступности фондова страних донатора,
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мониторинг пројектних активности
општине,
припрема
извештаја
о
реализацији међународних пројеката
општине;
праћење
расписивања
конкурса
везаних за доделу средстава од стране
републичких органа и фондова везаних
за развој привреде и локалне самоуправе;
припрема пројектне документације за
учествовање на конкурсима и сарадња
са јавним предузећима и установама у
циљу заједничког учествовања на истим;
учествовање у разговорима са страним и
домаћим субјектима заинтересованим за
улагање у развој општине;
планирање, развој и организација
програма и пројеката међународне
сарадње;
координирање
израде
пројектних
предлога и развијање циља, очекиваних
резултата, утицаја и других питања
везаних за пројектни предлог; развој
модела мониторинга, евалуација и
дугорочних
одрживости
пројекта;
планирање буџета пројекта; припрема
неопходне документације и обављање
свих стручних послова за потребе
пројекта;
праћење доступности фондова домаћих
и страних донатора;
мониторинг пројектних активности
општине;
управни и стручни послови, из
области пољопривреде, шумарства,
водопривреде, индустрије, занатства,
саобраћаја, угоститељства, туризма
и других привредних делатности,
подстицање предузетништва, малих и
средњих предузећа у складу са законом
и одлукама Скупштине општине
стручни послови, у функцији уређења
и обезбеђења обављања и развоја
комуналних делатности (даје мишљења и
сагласности на цене и друге финансијске
параметре из области услуга у наведеним
делатностима), регистрације редова
вожње, у градском, приградском и
линијском превозу путника, у друмском
саобраћају;
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припрема
програма
и
пројекта,
којима се подстиче економски развој
и задовољавају потребе грађана,
обезбеђење заштите животне средине,
маркетинг и промовисање општине као
инвестиционе дестинације;
праћење законске регулативе, која се
односи на област развоја, инвестирања и
стварања повољне инвестиционе климе;
попуњавање конкурсних пројектних
образаца;
обављање пoслова категоризације
туристичких објеката у складу са
законом;
вођење поступка промене намене
пољопривредног
у
грађевинско
земљиште; израда годишњег програм
развоја пољопривреде и руралног
развоја; израда годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини; спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини;
издавање водопривредних сагласности
и водопривредних дозвола за објекте
и радове у складу са законским
овлашћењима општине;
спроводи прописе који се односе на
заштиту животне средине: одлучивање
о потреби израде стратешке процене
утицаја планских докумената на животну
средину, процену утицаја пројеката на
животну средину, издавање дозвола за
сакупљање, транспорт, складиштење и
одлагање инертног и неопасног отпада,
осим послова надзора у овој области,
послови везани за заштиту ваздуха и
заштиту од буке;
води евиденције заузећа јавних
површина;
врши послове који се односе на
уређење, развој и обављање комуналних
делатности, стара се о обезбеђивању
услова за трајно обављање комуналних
делатности;
припрема
програма коришћења и
заштите природних вредности и програма
заштите животне средине (локалне
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акционе и санационе планове), у складу
са стратешким документима, интересима
и специфичностима општине; врши
ревизију издатих интегрисаних дозвола и
ревизију услова у интегрисаној дозволи;
издаје дозволе за обављање делатности
промета и коришћења нарочито опасних
хемикалија; припрема програме заштите
животне средине и локалне акционе и
санационе планове;
издавање уверења и потврда о
чињеницама о којима води службену
евиденцију;
све финансијско-књиговодствене
послове, контирање и књижење свих
прилога и извода везаних за рад месних
заједница;
други послови према налогу Начелника
Општинске управе и председника.

Члан 14.
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове
обавља следеће послове:
• учествује у изради просторног плана
општине и урбанистичких планова и
припрема нацрте одлука о изради и
доношењу планова;
• стара се о излагању планских докумената
на јавни увид;
• обавља стручне, административнотехничке послове, за Комисију за
планове;
• обезбеђује копије топографског и
катастарског плана и дигиталних записа,
катастра подземних и надземних водова
и прикупља податке за потребе израде
одлука о изради урбанистичких планова;
• организује
јавну
презентацију
урбанистичких пројеката;
• потврђује да је урбанистички пројекат у
складу са урбанистичким планом;
• прибавља све прописане услове и
сагласности у обједињеној процедури у
поступку издавања локацијских услова и
грађевинских дозвола;
• води регистар обједињених процедура;
• издаје локацијске услове и информације
о локацији;
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издаје грађевинске дозволе и одобрења
за извођење радова, и потврде у складу
са законом;
издаје
одобрења
за
постављање
привремених монтажних објеката;
издаје употребне дозволе за објекте;
издаје одобрења за изградњу и употребу
објеката у поступку легализације
објеката;
издаје решења о уклањању објеката;
обавља послове вођења јединствене
евиденције о непокретној имовини чији
је власник општина;
спроводи поступак експропријације,
комасације и врши послове за потребе
комисије за враћање земљишта; отуђења
и давања у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини; утврђивање земљишта
за редовну употребу објекта;
спроводи поступак прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини
општине, управља имовином која је у
јавној својини и својини општине, као
и непокретности које користе правни
субјекти чији је оснивач општина;
доноси решења о конверзији права
коришћења у право својине и решења за
утврђивање престанка права својине;
доноси решење о потврђивању посебних
делова зграда;
води поступак о одређивању назива
улица и тргова;
издаје потврде о конституисању
скупштине зграде, обавља стручне
послове у вези општинских станова из
надлежности општине, обавља стручне
послове за стамбену комисију и спроводи
поступак исељења бесправно усељених
лица;
врши
административно-техничке
послове у вези с поступком издавања
станова у закуп, којима располаже
општина;
прати стање у стамбеној области;
води евиденцију о стамбеним зградама,
врши управне, стручне и аналитичке
послове из области комуналних
делатности;

154
•

•
•
•

Број 7

прати прописе, иницира усаглашавање
аката са новим прописима, предлаже
нацрте аката који доноси скупштина
општине, председник општине и
Oпштинско веће из ове области и сарађује
са јавним предузећима из ресора;
израђује
Програмe
уређивања
грађевинског земљишта;
врши издавање уверења и потврда о
чињеницама о којима води службену
евиденцију,
обавља и друге послове, према налогу
начелника
Општинске
управе
и
председника.

Члан 15.
Одељење за инспекцијске послове обавља
следеће послове:
• инспекцијски надзор над применом
закона и општинских одлука којима
је уређена комунална делатност, а
посебно врши: контролу одржавања
комуналног реда - одржавања чистоће,
одвођења отпадних и атмосферских
вода, превоза и депоновања комуналног
и другог отпада, паркирања на јавним
површинама, постављања привремених
монтажних објеката; контролу радног
времена у угоститељским и трговинским
објектима; одржавање комуналних и
јавних објеката; контролу рада пијаца и
вашара;
• инспекцијски надзор над одржавањем
паркова, зелених и других јавних
површина;
• контролу држања домаћих животиња
и надзор у складу са законом којим се
уређује област одржавања стамбених
зграда;
• инспекцијски надзор над применом
Закона о планирању и изградњи и других
прописа и општих аката, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета,
који се односе на пројектовање, грађење
и реконструкцију објеката високоградње,
нискоградња и других објеката, као и
на извођење појединих грађевинских
радова на тим објектима и грађење
објеката на прописан начин,
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инспекцијски надзор у области туризма
у складу са законом и општинским
одлукама;
инспекцијски надзор области јавних
путева и друмског саобраћаја, праћење
стања, предлагање мера и надзор
над извршавањем закона и других
прописа на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији локалних
и некатегорисаних путева; надзор над
применом општинских одлука у којима се
регулише саобраћај; надзор над вршењем
истовара и утовара робе из моторних
возила; праћење стања, предлагање мера
и инспекцијски надзор над законитошћу
у обављању друмског локалног превоза
и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари,
превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоза;
спроводи управни поступак у пословима
из надлежности одељења, прати
прописе, иницира усаглашавање аката
са новим прописима, пружа правну
помоћ јавним предузећима, установама,
месним заједницама и грађанима у вези
са облашћу свог деловања, предлаже
нацрте општих и појединачних аката
које доноси Скупштина, председник и
Општинско веће и врши и друге послове
у складу са важећим прописима, по
упутствима и налогу руководилаца.
обавља и друге послове, према налогу
начелника
Општинске
управе
и
председника општине.

Члан 16.
Одељење локалне пореске
администрације:
• води регистар обвезника изворних
прихода општине у електронској форми,
врши идентификацију нових пореских
обвезника и ажурирање постојеће базе
података као и чињеница до којих долази
на основу расположиве документације
(уговора о купопродаји, оставини,
поклону и сл);
• врши утврђивање изворних прихода
решењем за које није прописано да
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их утврђује сам порески обвезник
(самоопорезивање), доноси пореска
решења о утврђивању пореза на основу
података из пореске пријаве, пословних
књига и евиденција и утврђивању
чињеничког стања у поступку контроле;
врши канцеларијску и теренску контролу
ради провере и утврђења законитости
и правилности испуњавања пореске
обавезе и сачињавање записника или
решења у случајевима када се утврде
неправилности од утицаја за утврђивање
висине пореске обавезе и подноси захтеве
државним органима и организацијама да
достављају чињенице до којих су дошле
вршећи послове из своје надлежности а
које су од значаја за утврђивање пореске
обавезе;
врши обезбеђење наплате локалних
јавних прихода, редовну и принудну
наплату локалних јавних прихода,
одлучује о потпуном или делимичном
одлагању плаћања пореског дуговања
на писмени и образложени захтев
пореског обвезника, решава по захтеву
за застарелост права на наплату пореза и
споредних пореских давања;
води првостепени управни поступак
против управних аката донетих у
пореском поступку, издаје прекршајне
налоге, односно надлежном прекршајном
суду подноси захтев за покретање
прекршајног поступка за пореске
прекршаје;
примењује
јединствени
порески
информациони систем, води пореско
књиговодство за локалне јавне приходе и
врши израду пореског завршног рачуна;
врши издавање уверења и потврда о
чињеницама о којима води службену
евиденцију, пружа информације о
пореским прописима из којих произилази
обавеза пореског обвезника по основу
локалних јавних прихода;
доноси решења о исправци грешке
настале поступањем пореског обвезника
или одељења, на писмени захтев странке
или по службеној дужности;
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врши рефакцију, рефундацију, односно
повраћај више или погрешно наплаћеног
пореза;
даје обавештења и податке Пореској
управи о обвезницима пореза на имовину,
обавезама и наплати;
прати
и
примењује
објашњења,
мишљења, упутства о примени прописа
које даје министар надлежан за послове
финансија и које је обавезујуће за
поступање одељења;
прати податке за правна лица у смислу
објављивања ликвидације, стечаја и
врши пријаву потраживања;
обавља и друге послове утврђене
важећим прописима према налозима
и упутствима начелника Општинске
управе и председника општине.

Члан 17
Кабинет
председника
општине
обавља стручне и административнотехничке
послове и послове маркетинга за
остваривање надлежности и овлашћења
председника и заменика председника
општине који се односе на представљање
општине у односима према правним и
физичким лицима у земљи и иностранству,
и то:
• врши припрему за радне и друге састанке
председника и заменика председника
општине,
• прати активности на реализацији
утврђених обавеза,
• координира активности на остваривању
јавности рада,
• врши пријем странака које се непосредно
обраћају председнику и заменику
председника општине,
• врши протоколарне послове поводом
пријема домаћих и страних представника
општина
и
градова,
културних,
спортских и других представника,
поводом додељивања јавних признања и
друге протоколарне послове,
• стара се о чувању поклона које
представници општине добију у вршењу
послова представљања општине,
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пружа техничку помоћ инвеститорима у
реализацији инвестиционих активности
у циљу економског развоја општине,
врши и друге послове у складу са
законом, Статутом и одлукама општине.

Члан 18.
У Општинској управи председник
општине поставља своје помоћнике и то
за месне заједнице, економски развој и
урбанизам.
Помоћници председника општине
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и
дају мишљења у вези са питањима која су
од значаја за развој општине у областима за
које су постасвљени и врше друге послове
по налогу председника општине.
Помоћници председника општине и
друга лица која се примају на рад у Кабинет
председника општине, заснивају радни
однос на одређено време у Општинској
управи, док траје дужност председника
општине.
III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 19.
У
организационим
јединицама
Општинске управе из члана 7 ове одлуке
могу се образовати службе, одсеци, групе,
реферати.
Члан 20.
Унутрашња
организација
и
систематизација радних места у Општинској
управи уређује се посебним правилником.
Правилник из претходног става је
саставни део обједињеног правилника о
организацији и сиатематизацији радних
места органа општине Велико Градиште
који доноси Општинско веће на предлог
начелника Општинске управе.
IV РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 21.
Радом Општинске управе руководи
начелник кога поставља и разрешава
Општинско веће.

12. јун 2018. године
За начелника Општинске управе може бити
постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци.
Начелник
Општинске
управе
поставља се на основу јавног огласа, који
расписује Општинско веће, на период од
5 година, већином гласова укупног броја
чланова Општинског већа.
Начелник Општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност. Заменик начелника
Општинске управе поставља се и разрешава
на исти начин и под истим условима као
начелник Општинске управе.
Начелник и заменик начелника
Општинске управе имају статус службеника
на положају.
Члан 22.
Уколико није постављен начелник
Општинске управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника, као и када начелник
није у могућности да обавља дужност дуже
од 30 дана, Општинско веће може поставити
вршиоца дужности – службеника који
испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати
послове начелника
Општинске управе,
најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Члан 23.
Начелник
Општинске
управе
представља управу, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова
и одлучује о правима, дужностима и
одговорностима запослених.

12. јун 2018. године
Члан 24.
Одељењем руководи руководилац
одељења, кога распоређује начелник
Општинске управе.
Члан 25.
Руководиоци Одељења Општинске
управе из претходног члана организују и
обезбеђују њихов законит и ефикасан рад,
старају се о правилном распореду послова и
о испуњавању радних дужности запослених.
Руководилац је у извршавању послова
из претходног става дужан да се придржава
налога и упутстава начелника Општинске
управе.
Руководилац
организационог
Одељења лично је одговоран начелнику
Општинске управе за свој рад и за законит
и благовремен рад организационе јединице.
V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА
ДРУГИМ ОРГАНИМА
Члан 26.
Однос Општинске управе према
органима општине заснива се на правима и
дужностима утврђеним законом и Статутом
општине.
Општинска управа је обавезна да
органе општине обавештава о вршењу
послова из свог делокруга, даје обавештења,
објашњења и податке из свог делокруга који
су неопходни за њихов рад.
Члан 27.
Председник општине у циљу
законитог и ефикасног функционисања
Општинске управе усмерава и усклађује
њен рад.
Члан 28.
Општинска
управа
је
дужна
да сарађује са државним органима,
предузећима,
установама
и
другим
организацијама у оквиру свог делокруга.
Члан 29.
Општинска управа је дужна да
организује вршење одговарајућих послова
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и задатака из свог делокруга на начин којим
се грађанима омогућава да што лакше и у
што краћем поступку остварују своја права
и извршавају обавезе, као и да им пружа
помоћ у остваривању и заштити тих права
и обавеза.
Члан 30.
Општинска управа је дужна да
разматра представке, притужбе, петиције
и предлоге грађана и о томе обавештава
грађане.
VI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 31.
Општинска управа обезбеђује јавност
рада давањем информација средствима
јавног информисања, издавањем службених
информација и обезбеђивањем услова
за несметано обавештавање јавности о
обављању послова из свог делокруга и о свим
променама које су у вези са организацијом
и делокругом рада, распоредом радног
времена и др.
Општа акта која доноси Општинска
управа објављују се на огласној табли
Општинске управе.
Члан 32.
Начелник Општинске управе даје
информације о раду Општинске управе
средствима јавног информисања, а може
овластити и друго запослено лице да то чини
у име Општинске управе.
Општинска
управа
може
ускратити
давање информација ако њихова садржина
представља државну, војну, службену или
пословну тајну.
О ускраћивању информација или
других података и чињеница одлучује
начелник Општинске управе.
VII АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 33.
Општинска
управа
доноси
правилнике, наредбе, упутства, решења,
закључке и препоруке.
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Општинска управа може издавати
инструкције и стручна упутства и давати
објашњења.
Правилником се разрађују поједине
одредбе одлука и других аката ради њиховог
извршавања.
Наредбом се, ради извршавања
појединих одредаба одлука и других
прописа, наређује или забрањује поступање
у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада
и вршења послова Општинске управе, као
и других организација, када врше поверене
послове Општинске управе у извршавању
појединих одредаба одлука и других
прописа.
Решењем се одлучује о појединачним
стварима, у складу са одлукама и другим
прописима.
Обавезном
инструкцијом
се
уређују обавезна правила о начину рада и
поступања Општинске управе, као и других
организација када врше поверене послове
Општинске управе, којима се обезбеђује
успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила
за стручно организовање организационих
јединица Општинске управе и за стручан рад
запослених у Општинској управи и другим
организацијама које врше поверене послове.
Објашњењем се даје мишљење које
се односи на примену појединих одредби
одлука и других прописа.
Члан 34.
Правилнике, наредбе, одлуке и
упутства из надлежности Општинске управе
доноси Начелник Општинске управе и исти
се објављују на огласној табли.
Решења
и
закључке
доносе:
начелник Општинске управе, руководиоци
организационих јединица или друго лице
које начелник Општинске управе овласти.
Решења у управном поступку и закључке
могу доносити и остали запослени који
испуњавају услове прописане законом.
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VIII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 35.
Општинско веће решава сукоб
надлежности између Општинске управе и
других предузећа, организација и установа
кад на основу Одлуке Скупштине општине
одлучују о појединим правима грађана,
правних лица и других субјеката.
О поднетом захтеву за решавање
сукоба надлежности из става један овог
члана, начелник Општинске управе без
одлагања, а најкасније у року од три дана
обавештава председника Општине који
сазива седницу Општинског већа.
Акт о решавању сукоба надлежности из
става 1 и 2 овог члана, Општинско веће
доноси у року не дужем од 15 дана од дана
пријема захтева.
Начелник Општинске управе решава
сукоб надлежности између унутрашњизх
организационих јединица-одељења у оквиру
Општинске управе.
IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 36.
По жалби против првостепеног
решења
Општинске
управе
решава
Општинско веће, ако законом или одлуком
Скупштине
општине
није
утврђена
надлежност другог органа.
Општинска
управа
на
чији
првостепени акт је уложена жалба, дужна је
да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана
од дана пријема жалбе, достави Општинском
већу са списима предмета.
О достављеној жалби из става 2.
овог члана Општинско веће без одлагања,
а најкасније у року од 3 дана обавештава
председника Општине који сазива седницу
Општинског већа.
Решење у другом степену Општинско
веће доноси у року не дужем од 15 дана од
дана пријема жалбе од стране Општинске
управе.
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X ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
Члан 37.
О изузећу службеног лица у
Општинској управи решава начелник
Општинске управе.
О изузећу начелника Општинске
управе решава Општинско веће.
XI КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 38.
Канцеларијско пословање органа
државне управе примењује се на Општинску
управу, као и на друге организације када
врше јавна овлашћења.
XII РАДНИ ОДНОС
Члан 39.
У погледу права, обавеза и
одговорности запослених и постављених
лица у Општинској управи примењују се
прописи којима се уређује радно правни
статус запослених у јединицама локалне
самоуправе.
Послодавац
функционера,
службеника и намештеника у Општинској
управи је општина Велико Градиште.
За помоћнике председника општине,
права и дужности у име послодавца врши
радно тело Скупштине које је утврђено
статутом.
За начелника и заменика начелника
Општинске управе права и дужности у име
послодавца врши Општинско веће.
За службенике и намештенике у
Општинској управи права и дужности у
име послодавца врши начелник Општинске
управе.
Члан 40.
Ради оспособљавања за самосталан
рад у струци, односно самостално обављање
посла, Општинска управа може у радни однос
на одређено време примати приправнике.
Општинска управа може засновати
радни однос са припрвником уколико
постоји слободно радно место у складу са
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Кадровским планом и уколико лице са којим
заснива такав радни однос има образовање
које је прописано као услов за рад на том
радном месту.
Ближи услови за пријем приправника
утврђују се Правилником о организацији и
систематизацији радних места у складу са
прописима.
Члан 41.
Распоред
радног
у
Општинској
управи
начелник
Општинске

времена
утврђује
управе.

XIII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИСРАЊЕ
ПОСЛОВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 42.
Средства за финасирање послова
Општинске управе обезбеђују се у буџету
општине, односно у буџету Републике за
обављање законом поверених послова и
посебно се евидентирају у буџету општине.
Члан 43.
Општинска управа може остваривати
приходе својом делатношћу, када то не утиче
на редовно обављање послова из њеног
делокруга.
Приходи остварени обављањем
послова из претходног става, уносе се у
буџет општине.
Акт о накнадама за услуге Општинске
управе доноси начелник Општинске управе
уз сагласност председника Општине.
Члан 44.
Средства остварена од делатности
Општинске управе наменски се могу
употребити за опрему и побољшање зарада
и других услова рада запослених.
XIV УПРАВНИ НАДЗОР
Члан 45.
Општинска управа у обављању
управног надзора може: наложити решењем
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извршење мера и радњи у одређеном року;
изрећи мандатну казну; поднети пријаву
надлежном органу за учињено кривично
дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
издати привремено наређење, односно
забрану; обавестити други орган, ако постоје
разлози, за предузимање мера за које је тај
орган надлежан; предузети и друге мере за
које је овлашћена законом, прописом или
општим актом.
Овлашћења и организација за
обављање послова из става 1 овог члана,
ближе се уређују одлуком Скупштине
општине.
Члан 46.
Управни
надзор
врше
лица
распоређена на послове инспекцијског
надзора над извршењем прописа и других
општих аката из надлежности општине.
XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
За све што није регулисано овом
одлуком примењиваће се одредбе закона и
Статута општине.
Члан 48.
Начелник Општинске управе донеће
у року од 60 дана, од дана ступања на снагу
ове одлуке, акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској
управи уз сагласност Општинског већа.
Члан 49.
Коначан распоред радника извршиће
начелник Општинске управе по доношењу
акта о организацији и систематизацији,
најкасније у року од 30 дана од његовог
доношења.
Члан 50.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о Општинској
управи
општине
Велико
Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, број 24/2016) и Одлука о измени
Одлуке о Општинској управи општине
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Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, број18/2017 ).
Члан 51.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Број: 016-69/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 2. и члана 4. Закона
о комуналним делатностима (“Службени
гласник РС” број 88/2011 и 104/2016), члана
8. и члана 8б Закона о планирању и изградњи
(“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),
члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник републике
Србије“, број 129/2007) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште(“Службени
гласник општине Велико Градиште”,
бр.9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

у предузећима за производњу хране ради
производње, обраде, чувања или стављања
на тржиште производа или супстанци
намењених за људску употребу, ако су
надлежни органи сагласни да квалитет воде
не може да утиче на здравствену исправност
хране у њеном коначном облику.

ОДЛУКУ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ

Корисници комуналних услуга (у
даљем тексту: корисници) из члана 2. став 1.
ове одлуке су: корисници у индивидуалном
и колективном становању (физичка лица),
корисници у индивидуалном и колективном
становању (правна лица), корисници
у пословном простору, бенефицирани
корисници и корисници из категорије
занатства, као власници, закупци или
корисници по другом основу некретнина,
прикључених на јавни водовод, који из
њега користе воду, уз сагласност вршиоца
комуналне делатности.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се, у складу са
законом, уређују и прописују услови и
начин обављања комуналне делатности
снабдевања водом за пиће на територији
oпштине Велико Градиште (у даљем тексту:
општина), општа и посебна права и обавезе
вршиоца комуналне делатности и корисника
услуга и начин вршења надзора у овој
области.
Члан 2
Комунална делатност снабдевања
водом за пиће (у даљем тексту: комунална
делатност) је, у смислу ове одлуке,
делатност пружања следећих комуналних
услуга: захватање, пречишћавање, прерада и
испорука воде водоводном мрежом до мерног
инструмента потрошача, обухватајући и
мерни инструмент.
Вода за пиће (у даљем тексту: вода) је,
у смислу ове одлуке, вода намењена за људску
употребу и обухвата воду било у њеном
оригиналном стању или после третмана,
која је намењена за пиће, кување, припрему
хране или за друге потребе домаћинства,
без обзира на њено порекло и на то да ли
се доставља из дистрибутивне мреже, јавног
извора, јавног бунара, цистерне, контејнера,
боца или танкова, као и воду која се користи

Члан 3
Комуналну делатност из члана 2.
став 1. ове одлуке на територији општине
обавља Јавно комунално предузеће коме је
посебном Одлуком поверена ова комунална
делатност. (у даљем тексту: вршилац
комуналне делатности).
Члан 4

Члан 5
Јавни водовод је, у смислу ове одлуке,
скуп повезаних објеката који су у функцији
захватања воде из уређеног и заштићеног
изворишта, пречишћавања, складиштења
и транспорта воде за пиће дистрибутивном
водоводном мрежом до водомера корисника.
Јавни водовод чине комунални
објекти и постројења, као и опрема, који
служе за обављање комуналне делатности.
Јавно водоснабдевање је, у смислу
ове одлуке, снабдевање водом за пиће из
јавног водовода.
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II ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6
Вршилац комуналне делатности
је дужан да комуналну делатност обавља
континуирано и квалитетно, у складу са
усвојеним стандардима за обављање те
делатности, ради уредног задовољавања
потреба корисника, обезбеђења техничког,
технолошког и економског јединства
система и усклађености његовог развоја,
стицања добити и остваривања другог
законом утврђеног интереса.
Члан 7
Вршилац комуналне делатности је
дужан да свој рад и пословање организује на
начин којим се обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима и
на начин уређен законом, прописима
и стандардима донесеним на основу
закона;
2. количина воде којом се обезбеђује
одређени ниво комуналних потреба
корисника;
3. здравствена и хигијенска исправност
воде према прописаним стандардима и
нормативима;
4. тачност у погледу испоруке воде,
сигурност
корисника
у
погледу
снабдевања водом и поузданост у
пружању услуга и информисаност
потрошача корисника;
5. предузимање мера одржавања, развоја
и
заштите
комуналних
објеката,
постројења и опреме, које служе за
обављање комуналне делатности;
6. развој и унапређење квалитета и врсте
комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада;
7. заштита животне средине;
8. прописани ред првенства у испоруци
воде када услед више силе, хаварије,
елементарне непогоде, епидемије и сл.
дође до смањења постојећих техничких
капацитета,
односно
престанка
могућности њиховог коришћења;
9. остваривање права и обавеза корисника
као и права и обавеза за вршиоца

комуналне делатности
делатности.
Члан 8

у

вршењу

Вршилац комуналне делатности
одговоран је за правилну примену свих
стандарда, прописа и техничких мера којима
се постиже прописани квалитет воде.
Члан 9
Вршилац комуналне делатности
дужан је да у средствима јавног
информисања, или на други погодан начин,
обавести кориснике о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима који
ће настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању тих услуга.
Члан 10
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида
у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности, вршилац
комуналне делатности је дужан да одмах
о томе обавести надлежно Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове и Председника
општине Велико Градиште и да истовремено
предузме мере за отклањање узрока
поремећаја.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности то не учини у року који
одреди надлежно Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове, Председник општине Велико
Градиште има право да предузме мере за
хитну заштиту комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена на терет вршиоца
комуналне делатности.
Члан 11
По
пријему
обавештења
о
непланираном прекиду испоруке, односно
по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, Председник
општине Велико Градиште је дужан да:
1. одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих
би услед прекида настала опасност по
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живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно
прекид вршења делатности и учињену
штету.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да по налогу Председника општине
врши ванредне послове у вези са обављањем
комуналне делатности када је то неопходно
за задовољавање потреба корисника, уз
обезбеђење средстава за те послове.
Члан 12
Вршилац комуналне делатности
дужан је да успостави лако доступне
контакт линије за помоћ корисницима у вези
са прикључењем на дистрибутивну мрежу
и квалитетом и коришећњем комуналних
услуга.
III УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. Прикључак на јавни водовод
Члан 13
Сваки објекат који се снабдева водом
из јавног водовода, мора имати свој засебан
прикључак.
Прикључак почиње од споља са
уличном водоводном цеви, а завршава се
у склоништу за водомер иза водомера, а
испред другог затварача.
Уколико не постоји други затварач,
прикључак се завршава код првог споја иза
водомера, који није удаљен више од 10 цм од
водомера.
Уколико се објекат састоји од
стамбеног и пословног дела, прикључком
је могуће обезбедити воду за снабдевање
стамбеног дела и снабдевање сваког
пословног простора засебно, а уколико
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технички капацитети на месту прикључења
дозвољавају и за противпожарну заштиту.
Изузетно, на основу писмене
сагласности корисника чији је објекат
већ прикључен на јавни водовод и
заинтересованог физичког или правног
лица - власника другог објекта, уколико
за то постоје технички или разлози
економичности,
вршилац
комуналне
делатности може дозволити да се путем
једног прикључног вода снабдевају водом
два или више објеката.
Забрањено је да корисник без
сагласности вршиоца комуналне делатности
дозволи да се објекат другог физичког
или правног лица прикључи на његову
унутрашњу водоводну инсталацију или
прикључни вод.
Уређаји и инсталације за снабдевање
водом и обезбеђење притиска (хидрофор,
базен, регулатори притиска, као и
унутрашња хидрантска мрежа и сл.) део
су унутрашње инсталације корисника, без
обзира где су смештени и њихово одржавање
врши корисник или група корисника о свом
трошку.
Члан 14
Корисник постаје потрошач воде (у
даљем тексту: потрошач) када од вршиоца
комуналне делатности добије писмено
одобрење за прикључење на јавни водовод,
уз претходну контролу прикључења на
унутрашње инсталације и то у случајевима
када се у једну водомерну шахту поставља
више од два водомера.
Овлашћено предузеће је дужно да
са будућим корисницима услуга закључује
уговоре о прикључењу и коришћењу јавног
водовода, а од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 15
Потрошња воде мери се водомером,
а само изузетно по процени или другом
критеријуму.
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Потрошња воде читавог објекта мери
се једним водомером на прикључку за тај
објекат.
Изузеци од става 1. и 2. овог члана
могу се дозволити само у оправданим
случајевима и по одредбама ове одлуке.
Вршилац комуналне делатности ће
одобрити уградњу индивидуалног водомера
уколико су испуњени сви услови прописани
актом којим се уређују услови и поступак за
уградњу индивидуалних водомера.
Акт којим се уређују услови и
поступак за уградњу индивидуалних
водомера доноси вршилац комуналне
делатности.
Код свих категорија потрошача
уколико постоје техничке могућности, могу
се уградити индивидуални водомери.
У
новоизграђеним
објектима са више станова,
снабдевају водом преко
главног водомера, обавезна
индивидуалног водомера.

стамбеним
а који се
заједничког
је уградња

У објектима који су прикључени
на јавни водовод, индивидуални водомери
могу се уградити уколико сви потрошачи
у том објекту прихвате уградњу и уколико
техничке могућности дозвољавају.
Изузетно од става 6. овог члана,
у оправданим случајевима (одсуство
власника, нерешени имовинско - правни
односи, недостатак новчаних средстава и сл)
индивидуални водомери ће се уградити само
код дела потрошача, који се снабдевају водом
преко заједничког главног водомера, али не
мање од 75% од укупног броја потрошача.
Трошкове уградње индивидуалног
водомера
сноси
потрошач,
односно
инвеститор.
Индивидуални водомер представља
опрему потрошача, који је дужан да исту
одржава.

Члан 16
Све врсте радова на јавном водоводу
и прикључцима изводи искључиво вршилац
комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности
може радове из става 1. овог члана уступити
другом извођачу у складу са одредбама
Закона о јавим набавкама.
Постављање водомера, као и
сваку накнадну радњу у циљу замене овере мерила, демонтаже и монтаже ради
отклањања квара, контроле потрошње воде
и сл, врши вршилац комуналне делатности.
Постављање
индивидуалних
водомера и замену врши вршилац комуналне
делатности, на трошак потрошача.
Вршилац комуналне делатности
може да ангажује трећа лица за постављање
индивидуалних водомера у складу са
одредбама Закона о јавим набавкама.
Контролу извршених радова из става
5. овог члана као и активирање мерила врши
вршилац комуналне делатности, на трошак
потрошача.
Члан 17
Забрањено
је
прикључење
самосталних система за снабдевање водом
на инсталације јавног водовода.
Члан 18
Сваки потрошач је дужан да своје водоводне
инсталације одржава у исправном стању, да
рационално троши воду и да се придржава
одредаба ове одлуке.
Члан 19
Прикључак на мрежу водовода врши
се на основу одобрења за прикључење, у
складу са техничким условима, које издаје
ЈКП.
Технички услови за прикључење
објекта издају се у поступку издавања
локацијских услова. Захтев за издавање
локацијских услова подноси се Одељењу
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове општинеске

12. јун 2018. године
управе Велико Градиште, које по службеној
дужности, а о трошку инвеститора, прибавља
техничке услове.
Услове, односно техничке податке,
као и посебне услове и сагласности за
пројектовање, градњу и пријем водоводног
прикључка у складу са техничким
нормативима, одређује и даје ЈКП.
Услови за прикључење на водоводну
мрежу садрже:
• место и начин прикључења;
• пречник и квалитет прикључне
цеви;
• тип
и
капацитет
мерног
инструмента;
• положај, димензије и начин
обраде водомерног шахта ради
заштите од водопропустљивости
истог;
• тип поклопца на водомерном
склоништу;
• забрану повезивања инсталација
које се снабдевају водом из других
извора са инсталацијом преко
које се користи вода из градског
водовода;
Инвеститор је дужан да, пројекат
прикључка на водоводну мрежу, изради
према добијеним условима.
Инвеститор је дужан да прибави
решење о одобрењу за извођење радова у
складу са чланом 145 Закона о планирању
и изградњи и да пријави наведене радове
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове.
Захтев
се
подноси
Одељењу
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове општинске
управе Велико Градиште, кроз централни
информациони систем.
Уз захтев се прилаже:
• сепарат из пројекта са техничким
описом и графичким прилозима којим
се приказује предметни прикључак;
• доказ о праву својине на парцели;
• доказ о легалности објекта;
• писмену
сагласност
власника
непокретности или носиоца права на
непокретности ако се спајање мора
извршити преко непокретности другог
власника;
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• уговор о накнади за инвестиционо
улагање у недостајућу комуналну
инфраструктуру;
• одобрење за прокопавање улице
уколико је дефинисано техничким
условима;
• доказ о уплати накнаде за инвестиционо
улагање у складу са техничким
условима.
На основу приложених доказа из
става 8. овог члана, ЈКП доноси Решење о
одобрењу прикључења и врши прикључак
на водоводну мрежу, у року од 15 дана од
дана подношења комплетне документације.
Објекат који се налази у поступку
озакоњења
може
бити
привремено
прикључен на водовод до правоснажног
окончања поступка озакоњења.
Уколико објекат не буде озакоњен,
грађевински инспектор је дужан да
најкасније у року од 3 дана од пријема акта
којим се одбацује или одбија поступак
озакоњења, примерак акта достави ЈКП.
ЈКП је дужно да у року од 15 дана од
пријема акта искључи објекат са мреже о
трошку корисника.
Члан 20
Унутрашња водоводна инсталација
може се изводити само на основу пројекта
који је одобрио надлежни орган. Сагласност
за прикључење на јавни водовод даје
вршилац комуналне делатности.
Трошкове издавања сагласности
као и трошкове израде прикључка сноси
подносилац захтева - потрошач.
Техничке податке потребне за
предрачун
и
пројекат
унутрашњих
водоводних инсталација даје вршилац
комуналне делатности.
Члан 21
Сваки објекат који се прикључује на
јавни водовод мора имати прикључни вод
непосредно са јавног уличног водовода.
Сваки прикључни вод мора бити
снабдевен затварачем испред водомера и
једним затварачем иза водомера. Затварач
иза водомера није саставни део прикључка
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него је део унутрашње инсталације објекта,
која је у власништву потрошача.
Сваки прикључни вод називних
димензија од 30 мм и већих мора бити
снабдевен затварачем са уградбеном
гарнитуром и уличном капом, непосредно
иза места спајања прикључног вода са
јавним цевоводом или само затварачем
без уградбене гарнитуре уколико је место
спајања, тј. почетка прикључног вода у
шахти.
Сваки прикључни вод са водомером
називних димензија 50 мм и већих, мора
бити снабдевен водомером комбинованог
типа.
Члан 22
Права и обавезе грађана који учествују
сопственим средствима у изградњи уличног
вода, регулисаће се у складу са важећим
законским прописима.
Члан 23
Део стамбеног објекта који има
засебан улаз или чини самосталну целину,
сматра се засебним објектом у смислу ове
одлуке и може имати свој засебан прикључак
на јавни водовод.
Изузетно од одредбе става 1. овог
члана, стамбени објекти у блоковима, у
којима се налазе само станови, могу имати
само један прикључак, ако то захтева
инвеститор, уз писмено одобрење вршиоца
комуналне делатности.
Члан 24

Приликом
изградње
објеката,
вршилац комуналне делатности може
дозволити инвеститору прикључење путем
привременог прикључка у циљу изградње
објекта.
Члан 25
Вршилац комуналне делатности
не може ускратити комуналну услугу
кориснику, осим у случају када корисник:
1. изврши прикључење на комуналну
мрежу без претходно прибављеног
одобрења;
2. користи услугу противно прописима;
3. неосновано
услуга;

омета

друге

кориснике

4. не плати комуналну услугу у утврђеном
року;
5. ненаменски користи комуналну услугу
у време снабдевања уз ограничење
потрошње (редукцију) о чему је корисник
благовремено обавештен.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да у писменој форми обавести
корисника комуналне услуге о могућности
обуставе комуналне услуге услед наступања
случаја из става 1. овог члана и остави му
примерени рок за испуњење обавезе.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да најкасније у року од два дана
од измирења дуга за извршену комуналну
услугу и плаћене прописане накнаде за
поновно прикључење настави пружање
комуналне услуге кориснику.
Члан 26

Вршилац комуналне делатности
може у изузетним случајевима привремено
дозволити прикључење на јавни водовод
преко суседне непокретности, у случају
када не постоје могућности непосредног
прикључења и када власник те непокретности
за то да писмену сагласност.

Водомери морају бити смештени
у посебним затвореним склоништима
изграђеним према одређеним условима и
димензијама, које даје вршилац комуналне
делатности и изводе се на терет власника
или корисника објекта - будућег потрошача.

Прикључак из става 1. овог члана
мора се поништити када се изградњом
водоводне инсталације стекну услови за
непосредно прикључење објекта на јавни
водовод.

Индивидуални водомери могу бити
смештени унутар објекта на инсталацијама
потрошача, а услови за њихову уградњу
прописани су посебним Правилником о
техничким условима који доноси ЈКП у
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року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 27
Водомерно склониште се израђује
унутар грађевинске парцеле непосредно иза
регулационе линије, а највише до три метара
од те линије.
Водомерно склониште не може бити
смештено унутар објекта.
Изузетно од става 2. овог члана
водомерно склониште може бити смештено
унутар објекта у случајевима када се
регулациона и грађевинска линија поклапају
и када објекти немају дворишни улаз,
односно могућност израде водомерног
склоништа.
У случајевима из става 3. овог
члана водомер се може поставити у
објекту, непосредно уз зид који се налази
на грађевинској и регулационој линији,
према условима које утврђује вршилац
комуналне делатности, тако да се проласком
кроз темељни зид обезбеди трајна заштита
водоводне цеви од слегања објекта.
У случају када се водомер поставља
унутар објекта, а уколико потрошач
намерава да врши пренамену простора у
којем се налази водомер, дужан је да о томе
обавести вршиоца комуналне делатности
ради добијања сагласности за измештање
водомера.
Уколико не постоје технички услови
за измештање водомера, потрошач не може
да добије сагласност за измештање водомера.
Члан 28
Потрошачи (власници или корисници
објекта) одржавају водомерно склониште о
свом трошку и брину се да оно буде суво,
чисто, уредно и увек приступачно за вршење
послова из делатности вршиоца комуналне
делатности. Обавеза потрошача је да
водомерно склониште увек буде затворено
- обезбеђено исправним поклопцем са
ручицом за подизање, како би се спречило
физичко повређивање људи, оштећење
возила и улаз атмосферских вода.
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Забрањено је одлагање ствари,
отпада,
закључавање
водомерног
склоништа, паркирање возила и слично,
изнад водомерног склоништа.
Склониште у коме је отежано
обављање послова из делатности вршиоца
комуналне делатности потрошач или
група потрошача дужна је да прилагоди
прописаним димензијама.
Уколико због стања склоништа
прети опасност по загађење инсталација
система водоснабдевања и уколико вршилац
комуналне делатности не може да обавља
послове из своје делатности, потрошач
ће бити привремено искључен са система
водоснабдевања, све док се водомерно
склониште не прилагоди прописаним
условима.
Члан 29
Главни мерни инструмент за
мерење потрошње воде уграђен на месту
прикључења инсталација корисника на
комуналну инфраструктуру представља
саставни део комуналне инфраструктуре.
Набавка мерног инструмента из
става 1. овог члана врши се из надокнаде за
прикључак, коју плаћа инвеститор, односно
власник непокретности.
Индивидуални мерни инструменти
уграђени на инсталацијама корисника,
који служе мерењу потрошње воде за
појединачне станове, односно појединачне
пословне просторије, су у својини власника
појединачних станова, односно, власника
појединачних
пословних
просторија
који сносе трошкове набавке, уградње,
експлоатације, одржавања и функционисања
индивидуалних мерних инструмената.
Члан 30
На месту споја испред водомера
монтира се заштитни ПВЦ прстен или
пломба, обележен серијским евиденционим
бројем,
који
спречава
неовлашћено
манипулисање водомером.
Вршилац комуналне делатности
врши постављање и уклањање заштитног
ПВЦ прстена или пломбе у року од 12
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Забрањено је да потрошач врши
неовлашћено манипулисање водомером
у делу који се односи на оштећење или
уклањање пломбе са водомера.
Члан 31
Пре истека периода важности
овере водомера потрошач се обавештава
о наступајућој замени водомера за текућу
годину.
Потрошач је дужан да обезбеди
и омогући приступ и извршење замене
водомера.
Замену водомера врши вршилац
комуналне
делатности
у
присуству
корисника о трошку корисника.
Члан 32
Уколико оцени да за то постоје
технички или разлози економичности, као
и технички услови, вршилац комуналне
делатности може, уз сагласност потрошача,
да у једном водомерном склоништу угради
више паралелних водомера.
2. Одржавање прикључног вода
Члан 33
Вршилац комуналне делатности
надлежан је за вршење поправки и измена
на прикључном воду до водомера.
За извођење радова из става 1. овог
члана није потребна сагласност потрошача,
али је вршилац комуналне делатности
дужан да га о томе унапред обавести, а ако је
поправка била хитна, потрошач ће се о томе
накнадно обавестити.
Члан 34
Кварови на водомеру, инсталацији
прикључка и затварача а који настану
кривицом потрошача, поправљају се од
стране вршиоца комуналне делатности, а на
трошак потрошача.
Кварове на водомеру, који настану
кривицом потрошача, утврђује стручно
лице вршиоца комуналне делатности, уз
присуство потрошача.

Кварови или оштећења прикључка
који настану кривицом или непажњом
потрошача или трећег лица, поправљају се
од стране вршиоца комуналне делатности, а
на трошак потрошача, односно трећег лица.
Сваки квар или оштећење прикључка
или водомера потрошач или треће лице
дужан је да одмах пријави вршиоцу
комуналне делатности, које ће у року од 48
сати предузети мере за отклањање квара.
Члан 35
Приликом
радова
на
измени
постојећег стања прикључка на јавни
водовод, вршилац комуналне делатности
врши извођење радова о трошку инвеститора
који захтева измену постојећег стања.
3. Заштитне мере
Члан 36
Забрањено је прикључење водоводне
инсталације на прикључни вод испред
водомера.
Члан 37
Забрањено је свако неовлашћено
руковање затварачима на јавном водоводу.
Затварање вентила испред водомера
може извршити потрошач само у случају
већег квара на водомеру или вентилу за
водомер, с тим да је дужан да о томе одмах
обавести вршиоца комуналне делатности.
Члан 38
Потрошач је дужан да своје водоводне
инсталације заштити од оштећења и кварова
и да благовремено предузме мере у циљу
заштите прикључног вода и инсталација од
смрзавања.
Члан 39
У циљу контроле одредаба ове
одлуке, запослени код вршиоца комуналне
делатности овлашћени су да прегледају
унутрашње
инсталације
водовода
и
водомерна склоништа, нарочито уколико
код потрошача постоје самостални системи
за снабдевање водом, уређаји за повећање
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притисака, уређаји за напајање централног
грејања, топлотне пумпе и други уређаји
који могу нанети штету јавном водоводу.
Члан 40
Власник
односно
корисник
непокретности која се налази испод, изнад
или поред објеката, цевовода, прикључних
водова или инсталација јавног водовода,
не може да обавља радове који би могли да
ометају вршење комуналне делатности.
Члан 41
Извођач радова на подземним
инсталацијама које су положене испод, изнад
или поред објеката, цевовода, прикључних
водова или инсталација јавног водовода,
дужан је да предузме све неопходне мере
у циљу заштите односно обезбеђења
водоводних инсталација од оштећења или
квара.
Извођач радова из става 1. овог
члана дужан је да пре почетка извођења
радова писменим путем обавести вршиоца
комуналне делатности о намери извођења
радова и о мерама које ће предузети у циљу
заштите инсталација јавног водовода.
Вршилац комуналне делатности
врши надзор приликом извођења радова.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности због начина извођења радова или
због недовољности заштитних мера сматра
да прети опасност од оштећења или квара на
инсталацијама јавног водовода, обратиће се
Одељењу за инспекцијске послове.
Извођач радова је дужан да поступи
по одлуци Одељења за инспекцијске
послове.
Члан 42
На површинама испод којих су
положене инсталације јавног водовода
забрањено је одлагати отпадни материјал.
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IV ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
ПОТРОШЕНУ ВОДУ
Члан 43
Накнаду за потрошену воду из јавног
водовода плаћају потрошачи по кубном
метру испоручене воде.
Члан 44
Цена воде обрачуната по једном
кубном метру одређује се одлуком
надлежног органа вршиоца комуналне
делатности на основу елемената за
образовање цена комуналних услуга
прописаних законом којим се уређује област
комуналних делатности, на коју сагласност
даје Општинско веће.
Члан 45
Цена воде из члана 44. ове Одлуке
доноси се за бенефициране потрошаче.
Члан 46
Потрошња воде се наплаћује према
количини измереној водомером, а изузетно
према процени.
Члан 47
Потрошња воде се израчунава према
разлици стања бројила на водомеру на крају
и на почетку временског периода очитавања
водомера.
Код обрачуна се читају само цели
кубни метри.
Вршилац комуналне делатности не
сме обрачунавати потрошњу воде, нити
издавати рачуне на основу очитавања са
водомера које није контролисало - оверило
надлежно контролно тело и на којима нема
пломбе као доказа о овери водомера.
Вршилац комуналне делатности
може обрачунавати потрошњу воде и
издавати рачуне и на основу показивања
индивидуалних
мерних
инструмената
- водомера, који су уграђени за мерење
потрошње воде једног потрошача, с
тим што су корисници индивидуалног
водомера у објектима у којима су у све
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станове и пословне просторе уграђени
индивидуални водомери дужни да плаћају и
део потрошене воде са главног водомера на
водоводном прикључку тј. разлику између
збира потрошене количине воде преко свих
индивидуалних водомера и прочитаног
стања са главног водомера, на једнаке делове
- “растур воде”.
Члан 48
Потрошач има право да тражи
испитивање исправности водомера ванредни преглед. Уколико потрошач
поднесе захтев за ванредни преглед водомера
у употреби, примењиваће се одредбе Закона
о метрологији.
Члан 49
У
случају
неисправног
рада
водомера, као и у другим случајевима када
се водомером не може измерити потрошена
количина воде, потрошњу ће утврдити
вршилац комуналне делатности на основу
последњег упоредивог обрачунског периода
када је водомер исправно приказивао стање.
Члан 50
Утврђивање количине утрошене
воде врши се очитавањем водомера за све
категорије потрошача, изузев потрошача
који немају уграђени водомер, а којима се
потрошња утврђује према процени вршиоца
комуналне делатности.
Лица која немају исправно мерно
место (окренут водомер, скинут водомер,
неисправан водомер, оштећена пломба)
дужна су да у што краћем року, а најдуже до
30 дана, да наведени квар пријаве вршиоцу
комуналне делатности.
Очитавање водомера
потрошача врши се месечно.

код

свих

Члан 51
На основу извршеног очитавања
водомера,
потрошачима
се
месечно
достављају рачуни за пружене услуге.
У колективним стамбеним објектима,
задужења се распоређују по броју чланова за
сваки стан, за шта управник зграде доставља

потписан списак о броју чланова сваке
стамбене јединице.
Потрошачима који обављају пословну
делатност у колективним стамбеним
објектима, а прикључени су на заједнички
водомер, потрошња се обрачунава према
броју чланова пријављених од стране
овлашћеног
представника
стамбене
зграде, по ценама које важе за кориснике
у пословном простору. Обрачун утрошка
воде врши се према очитавању водомера и
доставља се потрошачима у року од 15 дана
од дана очитавања водомера.
Члан 52
Вршилац комуналне делатности је
дужан да рачуне за пружене комуналне услуге
доставља без кашњења и у роковима који
омогућавају да потрошач прати остварену
потрошњу и задужење за обрачунски период
од највише месец дана.
Члан 53
Вршилац комуналне делатности је
дужан да у рачуну за пружене комуналне
услуге наведе елементе који потрошачу
омогућавају да:
1. проверава и прати износ свог задужења;
2. остварује увид у текућу потрошњу
ради провере укупне потрошње према
пруженом квалитету услуге.
Вршилац комуналне делатности је
дужан да потрошачу без накнаде на његов
захтев достави детаљну спецификацију
рачуна.
Члан 54
Потрошена вода се не плаћа: за
гашење пожара из јавних хидраната, за
гашење пожара из интерне водоводне
инсталације, које се доказује писменим
документом овлашћеног органа о насталом
пожару.
У случају из става 1. овог члана
утрошак воде процењује се у складу са
чланом 48. ове одлуке, а у случају из става
1. тачке 2. овог члана потрошач је дужан да
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извести вршиоца комуналне делатности у
року од 24 часа.

их наредног месеца достави вршиоцу
комуналне делатности ради евиденције.

V ШТЕДЊА ВОДЕ

VII ЗАТВАРАЊЕ ДОВОДА ВОДЕ

Члан 55

Члан 58

За време несташице воде вршилац
комуналне делатности даје упутства
потрошачима о предузимању мера у циљу
ублажавања последица несташице воде.

Потрошач може отказати пружање
услуге уз достављање документације из
које несумњиво произилази да је он власник
прикључка.

Потрошачи се морају придржавати
добијених упутстава.

Отказ се даје писмено а може бити
трајан или привремен.

Члан 56

Привремено искључење на лични
захтев корисника може да траје најдуже до
годину дана (12 месеци).

У случају веће несташице воде и
других тешкоћа у вези снабдевања водом
вршилац комуналне делатности је дужно
да предузме техничке мере за ограничење
потрошње.
Вршилац комуналне делатности може
у случају несташице воде и других проблема
у вези снабдевања водом, предложити
Председнику општине да пропише трошење
воде, ограничења или начин трошења воде
појединим категоријама потрошача (прање и
поливање улица, поливање паркова, пуњење
базена, употреба водоскока и сл), као и
начин контроле и спровођење прописаних
ограничења.
VI ЈАВНИ ИЗЛИВИ
Члан 57
Уколико овлашћене службе врше
проверу притиска на хидрантској мрежи и
због тога скидају пломбе са затварача, дужне
су писмено обавестити вршиоца комуналне
делатности о локацији и корисницима.
Након извршене провере вршилац
комуналне делатности поново пломбира
затвараче.
Овлашћене службе које за своје
потребе користи воду са противпожарних
хидраната на јавном водоводу на местима на
којима нису уграђени водомери, има обавезу
да писмено евидентира утрошене количине
воде на месечном нивоу са назнаком тачне
локације места утрошка - хидранта и да

Након истека рока корисник је у
обавези да се јави у ЈКП , односно затражи
поновно укључење које не може да буде
мање од шест месеци након чега може да се
понови захтев за привремено искључење.
Уколико корисник који је искључен
на основу личног захтева ни након годину
дана од дана искључења не поднесе захтев
за поновно укључење, вршилац комуналне
делатности ће му извршити трајно
поништење прикључка, односно брисати из
евиденције корисника.
Пружање услуге се може отказати
трајно уз потписану сагласност о поништењу
прикључка.
Вршилац комуналне делатности ће у
присуству потрошача извршити очитавање
и евидентирање стања водомера и након
што потрошач испусти воду из инсталације
искључиће га са система водоснабдевања.
Трошкове отказа као и трошкове
поновног прикључења на јавни водовод
сноси потрошач.
Члан 59
Затварање довода воде вршилац
комуналне делатности врши искључењем
потрошача са јавног водовода или
привременим ускраћивањем испоруке воде.
Искључење потрошача са јавног
водовода и привремено ускраћивање
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испоруке воде потрошачу врши се у
случајевима, под условима и на начин
прописан овом одлуком.
Члан 60
Вршилац комуналне делатности
може искључити потрошача са јавног
водовода односно може ускратити пружање
комуналне услуге, ако потрошач не измирује
своје обавезе за пружене услуге непрекидно
у року од 90 дана од дана доспећа првог
неплаћеног рачуна, осим ако посебним
законом није другачије прописано.
Вршилац комуналне делатности је
дужан да пре искључења у смислу става 1.
овог члана, потрошача у писменој форми:
1. упозори на обавезу испуњења обавезе,
2. обавести да обавезе из тачке 1) овог
става може испунити у року од највише
30 дана од дана достављања писменог
обавештења.
Уколико потрошач оспори постојање
или висину обавезе из става 1. овог члана
и настави да уплаћује рачуне за пружене
услуге, вршилац комуналне делатности
не може искључити потрошача са јавног
водовода и ускратити му пружање комуналне
услуге до окончања судског поступка чији
је предмет оспоравана обавеза, осим ако
посебним законом није другачије прописано.
Члан 61
Вршилац комуналне делатности
може потрошачу привремено да ускрати
испоруку воде и у следећим ситуацијама:
•

уколико се потрошач самовољно
прикључи на јавни водовод или ако
без сагласности вршиоца комуналне
делатности
на
своју
унутрашњу
инсталацију или прикључак изврши
прикључење објекта другог физичког
или правног лица,

•

код отказа потрошње воде,

•

уколико је склониште водомера загађено,
затрпано, неприступачно или неусловно,
а потрошач није уклонио недостатке

ни после писмене опомене од стране
вршиоца комуналне делатности,
•

када стање инсталације потрошача
угрожава здравље потрошача и осталих
корисника, односно квалитет воде у
јавном водоводу,

•

када настане квар или сметња на
потрошачевој водоводној инсталацији,

•

уколико се потрошач не придржава
упутства о начину потрошње воде из
члана 57. ове одлуке и мера које пропише
Председник општине,

•

када потрошач предузме било какве
радње на водомеру или прикључку за
које није овлашћен,

•

у случају када потрошач изврши
прикључење самосталних система за
снабдевање водом на инсталације јавног
водовода,

•

у случају када након извршеног техничког
пријема објекта инвеститор не достави
вршиоцу комуналне делатности податке
о новим власницима или закупцима
објекта,

•

у случају када потрошач не обезбеди
адекватно одвођење воде и

•

ако корисник не омогући замену
водомера или не поднесе захтев за
уградњу водомора и након писмене
опомене од стране вршиоца комуналне
делатности.
Члан 62

По престанку разлога због којих је
дошло до искључења, вршилац комуналне
делатности је обавезан да изврши поновно
прикључење потрошача одмах, а најкасније
у року од два дана од дана пријаве отклањања
узрока искључења.
Трошкове искључења и поновног
прикључења и друге трошкове до којих
долази у ситуацијама из члана 61. став 1. ове
одлуке сноси потрошач.
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Члан 63
Уколико потрошач не измири
своје обавезе из члана 60. ове одлуке н
након привременог искључења са система
водоснабдевања,
вршилац
комуналне
делатности ће му након истека рока од
шест месеци извршити трајно поништење
прикључка, односно брисати из евиденције
корисника.
Члан 64
Потрошач је дужан да одјави
коришћење услуге уколико трајно престаје
да користи стамбене, односно пословне
просторије због отуђења или исељења из
истих.
У случају из става 1. овог члана
потрошач је дужан да вршиоцу комуналне
делатности
достави
писмени
отказ,
најкасније 15 дана од дана настале промене.
Писмени отказ садржи: - име и
презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег
потрошача, - име и презиме, ЈМБГ и
адресу новог потрошача, - доказ о преносу
власништва, односно права коришћења, број и адресу обрачунског места.
До достављања писменог отказа за
све обавезе коришћења услуге одговоран је
дотадашњи потрошач.
VIII ОБАВЕЗЕ ПОТРОШАЧА
Члан 65
Потрошач је дужан да:
1. писаним путем поднесе захтев за
прикључење на јавни водовод, уз
достављање података и доказа који се
траже у складу са одредбама ове Одлуке,
2. пријави све промене од значаја за
испоруку воде, најкасније 8 дана од дана
настанка промене,
3. одржава
своје
кућне
водоводне
инсталације у исправном стању,
4. када уочи квар на водоводном прикључку
преко ког је прикључен на јавни
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водовод одмах о томе обавести вршиоца
комуналне делатности,
5. стара се и одржава о свом трошку
водомерни шахт,
6. дозволи и омогући, овлашћеним
запосленима
вршиоца
комуналне
делатности, приступ у објекат или
посебан део објекта, односно парцелу на
којој се налази објекат, ради очитавања
водомера,
одржавања
водоводног
прикључка и контроле утицаја кућних
водоводних инсталација на јавни
водовод,
7. одржава о свом трошку индивидуални
водомер за мерење сопствене потрошње
воде и у случају квара одмах о
томе обавести вршиоца комуналне
делатности,
8. вршиоцу комуналне делатности плаћа
накнаду за пружене комуналне услуге.
IX НАДЗОР
Члан 66
Надзор над применом ове одлуке
врши Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове.
Члан 67
Послове инспекцијског надзора над
спровођењем ове одлуке обавља Одељење
за инспекцијске послове путем комуналног
инспектора.
Члан 68
У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор, осим законом
прописаних права и дужности, има и следећа
права и дужности:
1. да проверава да ли вршилац комуналне
делатности свој рад и пословање
организује у складу са чланом 7. ове
одлуке;
2. да проверава да ли вршилац комуналне
делатности поступа у складу са чланом
9 ове одлуке;
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3. да проверава да ли потрошач своје
водоводне инсталације одржава у
исправном стању, да рационално троши
воду и да се придржава одредаба ове
одлуке (члан 18);
4. да проверава да ли потрошач поступа у
складу са чланом 28 став 2 ове одлуке;
5. да проверава да ли је вршилац комуналне
делатности предузео техничке мере
за ограничење потрошње у складу са
чланом 56 став 1 ове одлуке;

Члан 70
Ако комунални инспектор приликом
вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен,
у року који не може бити дужи од 15 дана
од дана извршеног надзора, донеће решење
о отклањању утврђене неправилности и
одредиће рок за њено отклањање.
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Општинском већу у
року од 15 дана од дана достављања решења.

6. да проверава да ли потрошач поступа у
складу са чланом 65 ове одлуке.

О жалби Веће одлучује у року од 30
дана од дана пријема жалбе.

Члан 69

Жалба не одлаже извршење решења
комуналног инспектора.

У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор је овлашћен да:
1. наложи решењем вршиоцу комуналне
делатности да свој рад и пословање
организује у складу са чланом 7 ове
одлуке;
2. наложи решењем потрошачу да своје
водоводне инсталације одржава у
исправном стању, да рационално троши
воду и да се придржава одредаба ове
одлуке (члан 18);
3. наложи решењем потрошачу да поступа
у складу са чланом 28 став 2 ове одлуке;
4. наложи решењем вршиоцу комуналне
делатности да предузме техничке мере за
ограничење потрошње (члан 56. став 1);
5. изда прекршајни налог;
6. подноси
захтев
за
покретање
прекршајног поступка, односно пријаву
за привредни преступ или кривично дело
уколико оцени да је повредом прописа
учињен прекршај, привредни преступ
или кривично дело;
7. предузима друге мере утврђене законом,
подзаконским прописима и овом
одлуком.

Решење Општинског већа је коначно
у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Члан 71
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1 овог члана обухвата
нарочито:
међусобно
обавештавање,
размену информација, пружање непосредне
помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање послова
комуналне инспекције.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72
Новчаном казном од 100.000 динара
казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности:
1. ако не поступи у складу са чланом 9 ове
одлуке;
2. ако не поступи по решењу комуналног
инспектора донетог по овлашћењу из
члана 69 став 1. тачка 1 и 4 ове одлуке.
За прекршај из става 1 овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара.
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1. за физичко лице 10.000 динара;

Новчаном казном од 100.000 динара
казниће се за прекршај правно лице:

2. за одговорно лице у правном лицу 10.000
динара;

1. ако дозволи да се објекат другог физичког
или правног лица прикључи на његову
унутрашњу водоводну инсталацију или
прикључни вод без сагласности вршиоца
комуналне делатности (члан 13. став 6);

3. за предузетнике 20.000 динара;

2. ако прикључи самостални систем за
снабдевање водом на инсталације јавног
водовода (члан 17);
3. ако се својевољно прикључи на јавни
водовод (члан 25. став 1);
4. ако врши неовлашћено манипулисање
водомером у делу који се односи на
оштећење или уклањање пломбе са
водомера (члан 30. став 3);
5. ако прикључи водоводну инсталацију на
прикључни вод испред водомера (члан
36);
6. ако неовлашћено руководи затварачима
на јавном водоводу (члан 37. став 1);
7. ако не поступи у складу са чланом 65 ове
одлуке;
8. ако не поступи по решењу комуналног
инспектора донетог по овлашћењу из
члана 69 став 1. тачка 2 и 3 ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара. За
прекршај из става 1 овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 50.000
динара.
За прекршај из става 1 овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном
од 20.000 динара.
Члан 74
За прекршај ако поступи супротно
забрани из члана 28 став 3 ове одлуке издаје
се прекршајни налог у износу од:

4. за правна лица 20.000 динара.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 75
Вршилац комуналне делатности
ће Правилником о техничким условима,
у складу са важећим законом, и другим
прописима који уређују ову област, ближе
уредити начин и врсту прикључивања,
класификацију објеката и друге техничке
услове, односно техничке карактеристике.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да Правилник о техничким
условима донесе у року од 30 дана од дана
усвајања Одлуке.
Члан 76
Даном примене ове одлуке, престаје
да важи Одлука о водоводу и канализацији
(“Службени гласник Општине Велико
Градиште”, бр. 10/2017)
Члан 77
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Велико Градиште“ а примењиваће
се од 1. септембра 2018.године.

Број: 352-47/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 2. и члана 4. Закона
о комуналним делатностима (“Службени
гласник РС” број 88/2011 и 104/2016), члана
8 и члана 8б Закона о планирању и изградњи
(“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),
члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште(“Службени
гласник општине Велико Градиште”,
бр.9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

испуштање отпадних и атмосферских
вода насеља и привреде у одговарајуће
пријемнике-реципијенте.

ОДЛУКУ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И
ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА

1. прикључни
водови
до
интерне
канализационе мреже (у даљем тексту
прикључак),

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2. улазне грађевине за сакупљање отпадних
и других вода из отворених канала,

Члан 1
Овом одлуком се, у складу са
законом, уређују и прописују услови и
начин обављања комуналне делатности
пречишћавања и одвођења атмосферских
и отпадних вода на територији oпштине
Велико Градиште (у даљем тексту: општина),
изградња, коришћење и одржавање система,
права и обавезе вршиоца и корисника ове
комуналне делатности и начин вршења
надзора над њеним обављањем.

Члан 3
Отпадним и другим водама у смислу ове
одлуке сматрају се:
•

комуналне отпадне воде,

•

технолошке отпадне воде,

•

атмосферске отпадне воде.
Члан 4

Јавну канализацију чине следећи
међусобно повезани функционални објекти:

3. секундарни водови,
4. колектори,
5. потисни водови,
6. ревизони шахтови,
7. шахтови и шахтови посебних намена
(нпр. узорковање, мерење протока и др),
8. ваздушни вентили,

Члан 2

9. испусти из водоводног система,

Комунална делатност пречишћавања
и одвођења атмосферских и отпадних
вода је, у смислу ове одлуке, сакупљање,
одвођење, пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене, које се одводе
затвореним каналима, односно од прикључка
корисника на уличну канализациону мрежу,
третман отпадних вода у постројењу за
пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање
фекалија из септичких јама.

10. канализационе црпне станице,

Јавна канализација је скуп техничкосанитарних објеката и мера, којима се
обезбеђује непрекидно и систематско
сакупљање, одвођење, пречишћавање и

16. други припадјући објекти и уређаји.

11. отворени канали,
12. ретензиони базени
13. постројења за пречишћавање отпадних
вода (у даљем тексту: ППОВ),
14. испусне грађевине,
15. одводни цевоводи, и
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Члан 5
Интерну канализацију чине следећи
међусобно повезани и функционални
објекти:
1. технички и санитарни објекти за
прикупљање отпадних и других вода,
2. гравитациони и/или потисни цевоводи
до прикључка на јавну канализациону
мрежу,
3. улазне грађевине из отворених канала,
4. отворени канали,
5. ревизиони шахтови,
6. сливници са сопственим таложником и
сифоном,
7. сливници на јавној површини са
сопственим таложником, сифоном и
припадајућим прикључним водом до
јавне канализационе мреже,
8. ретензиони базени,
9. постројење за претходно пречишћавање
отпадних и других вода,
10. објекти за мерење протока,
11. објекти за
узорака и

обезбеђивање

узимања

12. први ревизиони шахт на месту спајања
интерне и јавне канализационе мреже.

Члан 6
Системи одвођења из члана 4. ове
одлуке морају бити изграђени и одржавани
тако да осигуравају правилно и сигурно
одвођење прорачунатих количина отпадних
и других вода, а граде се и користе према
постојећим прописима и водопривредним
условима.
Члан 7
Комуналну делатност из члана 2.
ове одлуке на територији Општине обавља
Јавно комунално предузеће коме је посебном
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Одлуком поверена ова комунална делатност
(у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности).
Члан 8
Корисници комуналне услуге (у
даљем тексту: корисник), у смислу ове
одлуке, су сва физичка, правна лица и
предузетници који упуштају отпадне воде у
систем јавне канализације преко прикључка.
Члан 9
Комуналну делатност из члана 2. ове
одлуке овлашћено предузеће је дужно да
обавља тако да се обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналних
услуга корисницима под условима и
на начин уређен законом, прописима
и стандардима донесеним на основу
закона,
2. прописани или уговорени обим и
квалитет комуналне услуге, који
подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга
и здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима,
3. предузимање мера одржавања, развоја
и
заштите
комуналних
објеката,
постројења и опреме, који служе за
обављање комуналне делатности,
4. прописан ред првенства у вршењу
послова, у случају када због више силе
дође до смањења постојећих техничких
капацитета система јавне канализације,
односно до престанка могућности
његовог коришћења,
5. остваривање права и обавеза корисника,
као и права и обавеза овлашћеног
предузећа у вршењу послова,
6. развој и унапређење квалитета и врста
комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Члан 10
Овлашћено предузеће дужно је да
у средствима јавног информисања или на
други погодан начин обавести потрошаче
о планираним или очекиваним сметњама и
прекидима, који ће настати или могу настати
у пружању комуналних услуга, најкасније
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24 сата пре очекиваног прекида у пружању
тих услуга.
Члан 11
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида
у пружању комуналних услуга, односно
обављању
комуналних
делатности,
овлашћено предузеће је дужно да одмах
о томе обавести
надлежано Одељење
за инспекцијске послове и Председника
општине Велико Градиште и да истовремено
предузме мере за отклањање узрока
поремећаја.
Уколико овлашћено предузеће то
не учини у року који одреди Одељење за
инспекцијске послове, Председник општине
Велико Градиште има право да предузме
мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена на терет
вршиоца комуналне делатности.
Члан 12
Ако услед више силе, квара на
објектима јавне канализације или других
разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, дође до поремећаја или
прекида нормалног функционисања јавне
канализације, овлашћено предузеће је
обавезно да одмах и без одлагања предузме
мере на отклањању узрока и последица
поремећаја, односно прекида, и то нарочито:
1. да радно ангажује запослене на отклањању
узрока и последица поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида
у вршењу одвођења и пречишћавања
отпадих и других вода, као и да ангажује
трећа лица у обезбеђењу услова за
одвођење и пречишћавање отпадних и
других вода,
2. да предузме хитне поправке и замену
инсталација и уређаја којима се
обезбеђује одвођење и пречишћавање
отпадних и других вода, као и заштита
објеката јавне канализације од даљих
хаварија,
3. да привремено ограничи или забрани
коришћење интерне канализације или
дела јавне канализације,

4. да привремено обезбеди приручне
уређаје за одвођење отпадних вода из
објеката корисника услуге,
5. да наложи повезивање на друге објекте,
инсталације и уређаје за одвођење, ако је
то могуће,
6. да предузме и друге мере које утврде
надлежни органи Општине.
Овлашћено предузеће је дужно да
јавну површину на којој се изводе радови из
става 1. овог члана, по завршетку тих радова
одмах врати у првобитно стање, тако што
ће санирати оштећења настала извођењем
наведених радова, у складу са посебним
прописима.
Члан 13
У случају више силе (земљотрес,
поплава, пожар, епидемија и др), ред
првенства у пружању услуга корисницима је
следећи:
1. здравствене установе,
2. установе предшколског васпитања и
образовања,
3. установе основног васпитања и
образовања,
4. установе за васпитање и образовање
средњег, вишег и високог степена,
5. остали корисници према захтевима
ситуације, коју процењује орган или
органи које именује Скупштина општине
у ванредним ситуацијама.
Председник општине дужан је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним потрошачима код којих
би услед прекида настала опасност по
живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета,
2. предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена,
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3. утврди разлоге и евентуалну одговорност
за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Овлашћено предузеће дужно је да по
налогу Председника општине врши ванредне
послове у вези са обављањем делатности
када је то неопходно за задовољавање
потреба потрошача уз обезбеђење средстава
за те послове.
Члан 14
Корисник је у обавези да користи
комуналну услугу на начин којим се:
1. не ометају други корисници и не
угрожава животна средина,
2. не угрожавају објекти и опрема, који су у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.
II ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 15
Изградња нове јавне канализације
врши се на начин и под условима утврђеним
прописима којима се уређује изградња
објеката, а према условима и сагласности
ималаца јавних овлашћења.
Новоизграђени
објекат
јавне
канализације предаје се на управљање и
одржавање овлашћеном предузећу.
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ
Члан 16
Прикључак на канализациону мрежу
врши се на основу одобрења за прикључење,
у складу са техничким условима, које издаје
ЈКП „Дунав Велико Градиште“.
Технички услови за прикључење
објекта издају се у поступку издавања
локацијских услова. Захтев за издавање
локацијских услова подноси се Одељењу
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове општинеске
управе Велико Градиште, које по службеној
дужности, а о трошку инвеститора, прибавља
техничке услове.
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Услове, односно техничке податке,
као и посебне услове и сагласности за
пројектовање,
градњу
канализационог
прикључка у складу са техничким
нормативима, одређује и даје вршилац
комуналне делатности.
Услови
за
прикључење
на
канализациону мрежу садрже:
• место, начин и коту прикључења;
• пречник и квалитет прикључне
цеви;
• положај, димензије и начин
обраде
првог
прикључног
(дворишног) шахта ради заштите
од водопропустљивости поклопца
шахта;
• тип поклопца на прикључном
шахту;
Инвеститор је дужан да, пројекат
прикључка на канализациону мрежу, изради
према добијеним условима.
Инвеститор је дужан да прибави
решење о одобрењу за извођење радова у
складу са чланом 145 Закона о планирању
и изградњи и да пријави наведене радове
Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне односе.
Захтев за прикључак на
канализациону мрежу подноси се у оквиру
обједињене процедуре.
Захтев
се
подноси
Одељењу
за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове општинске
управе Велико Градиште, кроз централни
информациони систем.
Уз захтев се прилаже:
• сепарат из пројекта са техничким
описом и графичким прилозима
којим се приказује предметни
прикључак;
• доказ о праву својине на парцели;
• доказ о легалности објекта;
• писмену сагласност власника
непокретности или носиоца
права на непокретности ако се
спајање мора извршити преко
непокретности другог власника;
• уговор о накнади за инвестиционо
улагање
у
комуналну
инфраструктуру;
• одобрење за прокопавање улице
уколико је дефинисано техничким
условима;
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•

доказ о уплати накнаде за
инвестиционо улагање у складу
са техничким условима.
На основу приложених доказа из
става овог члана,
вршилац комуналне
делатности доноси Решење о одобрењу
прикључења на канализациону мрежу и
врши прикључак, у року од 15 дана од дана
подношења комплетне документације.
Објекат који се налази у поступку
озакоњења
може
бити
привремено
прикључен на канализацију до правоснажног
окончања поступка озакоњења.
Уколико објекат не буде озакоњен,
грађевински инспектор је дужан да
најкасније у року од 3 дана од пријема акта,
којим се одбацује или одбија поступак
озакоњења, примерак акта достави вршилац
комуналне делатности је дужно у року од 30
дана од пријема акта да искључи објекат са
мреже.
Овлашћено предузеће је дужно да
са будућим корисницима услуга закључује
уговоре о прикључењу и коришћењу јавне
канализације, од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 17
Канализациони прикључак саставни
је део унутрашње инсталације, све до
спајања са уличном инсталацијом.
Унутрашњим прикључком се сматра:
спој са јавном канализацијом од задње шахте
у објекту до јавне канализације. Задња шахта
не може да буде на већој удаљености од 20
метара од јавне канализације, а поставља
се највише до три метра иза регулационе
линије.
Канализациони прикључак изводи
власник објекта по одобрењу и условима
које издаје вршилац комуналне делатности.
У изузетним случајевима када не
постоје технички услови (нпр. грађевинска
и регулациона линија се поклапају)
прва ревизона шахта се може поставити
непосредно поред регулационе линије на
јавној површини или у подрум објекта у виду

ревизионог отвора, уз претходну сагласност
овлашћеног предузећа.
Члан 18
Након изградње канализационе
мреже и по испуњењу услова за прикључење,
власници објекта су у обавези да своје
објекте прикључе на канализациону мрежу
у року од 6 месеци од дана испуњености
услова.
Члан 19
Обавеза плаћања накнаде за
коришћење јавне канализације настаје
даном израде прикључка.
Носиоци права коришћења, односно
власници објеката, дужни су да своју
унутрашњу канализацију одржавају у
исправном стању, о свом трошку.
Члан 20
За потребе једне парцеле може
се изградити само један прикључак,
непосредно са јавне канализације, на који се
унутар парцеле прикључују сви објекти.
Изузетно из става 1. овог члана,
сваки објекат унутар једне парцеле намењен
за производну или услужну делатност који
има засебну грађевинску дозволу може
имати свој засебан прикључак на изграђену
уличну канализациону мрежу, на основу
сагласности овлашћеног предузећа.
У случајевима када су техничких
разлози евидентни или отежано извођење
јавног прикључног крака може се изградити,
извести заједнички прикључак за више
објеката, односно може се извести више
јавних прикључака за један објекат, ако су
отпадне воде комуналног карактера према
претходним условима.
При прикључењу индивидуалних
стамбених објеката на канализацију
под притиском, овлашћено предузеће
одобрава заједнички прикључак највише
за 4 индивидуална стамбена објекта. Сваки
власник објекта унутар једне парцеле, дужан
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је да обезбеди сагласност за прикључак од
овлашћеног предузећа.

од објеката јавне канализације, утврђених
чланом 12 ове одлуке.

IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 26

Члан 21
Овлашћено
предузеће
одржава
јавну канализацију која му је предата на
управљање и стара се о њеном несметаном
функционисању.

Хитне интервенције јесу радови
на објектима јавне канализације којима се
отклања непосредна опасност по живот и
здравље људи или за околину.
V КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 22

Члан 27

Одржавање јавне канализације јесте
чишћење, извођење радова на поправци
уређаја, замена дотрајалих уређаја на
објектима јавне канализације и сви
остали радови неопходни за обезбеђивање
несметаног
функционисања
јавне
канализације.

Ради заштите јавне канализације
забрањено је:

Одржавање
реализује се кроз:

јавне

канализације

1. редовно одржавање,
2. инвестиционо одржавање,
3. ванредно одржавање и
4. хитне интервенције.
Члан 23

1. испуштати отпадне и друге воде
и материје којима се угрожава
предвиђени хидраулички режим тока
одвођења отпадних и других вода,
водонепропусност
канализационе
мреже, рад хидромашинске и управљачке
опреме јавне канализације, протицање
или пречишћавање отпадних вода,
третман муља или које могу оштетити
канализациону мрежу,
2. испуштати отпадне и друге воде које
садрже опасне и штетне материје изнад
граничне вредности емисије дате у
табели 1 ове одлуке,

Члан 25

3. испуштати круте и вискозне материје, које
саме или у контакту са другим материјама
могу проузроковати сметње у објектима
јавне канализације (нпр: пепео, слама,
отпаци и струготине метала, пластике,
дрвета, стакла, отпад од текстила,
отпад животињског порекла као што су
перје, длака, животињска утроба и др),
отпадна уља и мазива и отпадна јестива
уља, хемикалије и боје, као и муљ из
таложника локалних канализационих
система, односно муљ који настаје при
пречишћавању отпадних и других вода,
цементни и кречни муљ, остаци бетона
и азбестног отпада, остали грађевински
шут, материје које настају чишћењем и
одржавањем асфалтних база и др),

Ванредно
одржавање
јавне
канализације јесте извођење радова у
случају изненадних поремећаја у раду неког

4. испуштати агресивне материје (киселине
и базе) и остале штетне материје које
неповољно утичу на материјал од ког

Редовно
одржавање
јавне
канализације јесте планско континуирано
извођење
грађевинско
занатских,
односно других радова на објектима
јавне канализације (чишћење, одгушења,
испирања) у циљу превентивног деловања
на све евентуалне поремећаје у раду.
Члан 24
Инвестиционо одржавање јавне
канализације јесте извођење грађевинскозанатских, односно других радова у циљу
побољшања услова коришћења објеката
јавне канализације.
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су израђени објекти јавне канализације,
а нису претходно пречишћене до нивоа
граничне вредности емисије дате у
табели 1 ове одлуке,
5. испуштати отпадне и друге воде које
садрже неразградиве и тешко разградиве
материје,
6. испуштати отпадне и друге воде које
садрже опасне материје који штетно
утичу на раднике које врше одржавање
објеката јавне канализације,
7. испуштати сакупљене отпадне воде
и остатке из процеса пречишћавања
отпадних вода из локалних и интерних
система канализације изнад граничне
вредности емисије прописане важећим
прописима,
8. испуштати сакупљене отпадне воде
и остатке из процеса пречишћавања
отпадних вода из локалних система
канализације испод граничне вредности
емисије прописане важећим прописима,
осим на локацији дефинисане од стране
овлашћеног предузећа,
9. изливати садржај септичких јама
на јавну површину и у систем јавне
канализације,
10. померање и уклањање сливничке
решетке, као и шахт поклопца.
Члан 28
Правно лице, односно предузетник
који има постројење за претходно
пречишћавање отпадних вода, мора имати
контролни ревизиони силаз за омогућавање
узорковања пре и после одговарајућег
пречишћавања отпадних и других вода.
Члан 29
Корисници јавне канализације који
у вези са обављањем привредне и друге
делатности користе опасне материје,
материје које ометају одвођење отпадних
вода или процесе биолошког пречишћавања,
као и корисници који своје технолошке
отпадне воде испуштају у јавну канализацију,
дужни су да, пре испуштања, отпадне воде

одговарајућим поступком пречисте тако да
њихов квалитет задовољава критеријуме
прописане важећим прописима.
Организације одређене Правилником
о техничким условима дужне су да за
своје потребе изграде посебне уређаје
за пречишћавање штетних материја из
претходног става уз сагласност вршиоца
комуналне делатности.
Члан 30
Овлашћено
предузеће
врши
оперативни мониторинг отпадних вода
упуштених у јавну канализацију са
циљем прикупљања информација за
потребе процеса свог рада и несметаног
функционисања система јавне канализације.
Корисник је дужан да овлашћеном
предузећу
обезбеди
приступ
свим
прикључцима на јавну канализацију, ради
обављања оперативног мониторинга.
VI НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ
Члан 31
Корисник услуге дужан је да
овлашћеном предузећу плаћа цену за
одвођење и пречишћавање отпадних вода,
која се обрачунава према м3 одведених
отпадних вода.
Цену за одвођење и пречишћавање
отпадних вода утврђује овлашћено предузеће
применом елемената за образовање цене
комуналних услуга у складу са важећим
прописима и уз сагласност Општинског
већа.
Члан 32
Количину испуштених отпадних и
других вода у јавну канализацију утврђује
овлашћено предузеће на основу:
1. измерене количине отпадних и других
вода, за правна лица и предузетнике која
имају постављене уређаје за мерење
испуштених вода,
2. количине испоручене воде из јавног
водовода измерене на водомеру, за
кориснике који немају постављени уређај
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за мерење испуштених вода, а којима је
једини извор воде јавни водовод,
3. у паушалном износу у висини од 10 м3 за
физичка лица која нису прикључена на
систем јавног водовода,
4. споразума са овлашћеним предузећем за
правна лица и предузетнике који немају
постављен уређај за мерење испуштених
вода, а снабдевају се водом у потпуности
или делимично из сопствених бунара.
Члан 33
Утврђивање количине испуштених
отпадних и других вода у јавну канализацију
врши се проценом у следећим случајевима:
1. када је објекат корисника услуге
привремено остао без уређаја за мерење
количине испуштених отпадних и
других вода или када је уређај за мерење
неисправан;
2. када корисник услуге два пута узастопно
онемогући очитање уређаја за мерење
количине испуштених вода;
3. у зимском периоду, када временске
прилике
онемогућавају
очитавање
мерног уређаја;
4. када услед техничких разлога није
могућа замена неисправног уређаја за
мерење количине испуштених вода.
Процена се врши по просечној месечној
потрошњи утврђеној на основу измерене
количине на постављеном мерном уређају у
претходном идентичном периоду.
VII ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 34
На подручјима где није изграђена
јавна канализација власник, односно
инвеститор објекта који испушта отпадне
воде дужан је да изгради септичку јаму у
складу са важећим прописима, стандардима
и техничким нормативима прописаним за ту
врсту објекта.
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Члан 35
Власник објекта дужан је да одржава
септичку јаму у исправном стању и да
се стара о њеном редовном и ефикасном
функционисању.
Члан 36
Овлашћено предузеће је дужно да
на захтев корисника очисти септичку јаму у
року од 3 радна дана, а изузетно најкасније
у року од 5 радних дана од пријема захтева
корисника.
Овлашћено предузеће је дужно да
сакупљени садржај септичких јама испушта
у јавну канализацију на за то утврђеном
месту Правилником о техничким условима.
Члан 37
Овлашћено предузеће, дужно је да
води дневник који треба да садржи:
1. место и адресу прикупљања,
2. време прикупљања,
3. количину прикупљених отпадних вода
и остатака из процеса пречишћавања
отпадних вода,
4. податке о власнику односно кориснику
локалног канализационог система, као
што су име и презиме физичког лица
односно назив правног лица,
5. изјаву власника односно корисника
локалног канализационог система о
врсти отпадних вода чији вишкови
продукта транспортују (комунално,
врста технолошких вода, и др.),
6. изјаву власника односно корисника
локалног канализационог система о
врсти сопственог ППОВ (септичка јама,
таложник и др.),
7. потпис власника, корисника, или њихове
овлашћене особе, ради потврђивања
изјава и извршене услуге, и
8. потпис представника вршиоца услуге.
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Дневник се води у три примерка.
Примерци припадају кориснику
локалног канализационог система, вршиоцу
прикупљања отпадних вода и овлашћеном
предузећу.
Исти се архивирају и чувају
минимално 5 година.
Цену за пражњење септичких јама
утврђује овлашћено предузеће применом
елемената за образовање цене комуналних
услуга у складу са важећим прописима и уз
сагласност оснивача.
VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 38
Забрањено је прикључење на јавну
канализацију супротно одредбама ове
одлуке.
У случају да се од стране овлашћеног
предузећа и Одељења за инспекцијекс
послове општинске управе општине Велико
Градиште утврди да је прикључење на
јавну канализацију извршено супротно
прописаним условима, извршиће се
искључење са система јавне канализације
о трошку корисника који је извршио
прикључење.
Члан 39
У случају да овлашћено предузеће
оперативним мониторингом дође до
информација да квалитет испуштених вода
не одговара прописаним вредностима или
да количине загађујући материја које се
испуштају у јавну канализацију ометају
процесе одвођења и пречишћавања,
кориснику ће наложити да одмах, а
најкасније у року од 24 часа отклони узрок
загађења и доведе квалитет отпадне воде на
прописан ниво.
У случају да корисник не поступи по
налогу овлашћеног предузећа, овлашћено
предузеће ће о сумњи о прекорачењу
прописаних вредности обавестити надлежне
инспекцијске органе.

Члан 40
Овлашћено предузеће мора да буде
благовремено обавештено о редовном или
ванредном узорковању, а његов представник
да присуствује приликом узорковања.
Представник овлашћеног предузећа може да
стави примедбу на записник о узрокавању,
а своје присуство мора да потврђује
својеручним потписом.
IX ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ЈАВНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 41
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
не може ускратити комуналну услугу
кориснику, осим у случају када корисник:
1. изврши прикључење на комуналну
мрежу без претходно прибављеног
одобрења;
2. користи услугу противно прописима;
3. неосновано омета друге кориснике
услуга;
4. не плати комуналну услугу у року од 3
месеца од дана доспелости;
5. ненаменски користи комуналну услугу
у време снабдевања уз ограничење
потрошње (редукцију) о чему је корисник
благовремено обавештен.
Вршилац комуналне делатности
дужнан је да у писменој форми обавести
корисника комуналне услуге о могућности
обуставе комуналне услуге услед наступања
случаја из става 1. овог члана и остави му
примерени рок за испуњење обавезе.
Уколико корисник у остављеном
примереном року не отклони недостатак
из става 1. овог члана вршилац комуналне
делатности ће му у року од 8 дана од истека
последњег дана рока датог у обавештењу
из ст 2. овог члана, ускратити коришћење
комуналне услуге.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
формира трочлану комисију која ће изаћи на
терен и уз употребу адекватне механизације,
уколико је то потребно, као и уз асистенцију
комуналне инспекције и по потреби
полиције, извршити искључење корисника
са водоводне-канализационе мреже, о чему
ће комисија сачинити записник.
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Трошкови искључења падају на терет
корисника, а према ценовнику вршилаца
комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности
дужнан је да најкасније у року од два дана
од измирења дуга за извршену комуналну
услугу и плаћене прописане накнаде за
поновно прикључење настави пружање
комуналне услуге кориснику.
Овлашћено предузеће је дужно да пре
искључења из става 1, тачка 4. овог члана,
корисника у писменој форми:
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3. када јавну канализацију
ненаменски
и
против
прописаних овом одлуком,
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користи
одредаба

4. неосновано омета друге кориснике
услуга.
Члан 43
Корисник
може
привремено
или трајно отказати услуге одвођења и
пречишћавања, уз достављање доказа о
власништву над прикључком.

1. упозори на обавезу испуњења обавезе
по основу уговора о пружању услуга од
општег економског интереса;

У случају привременог отказа
корисник потписује изјаву о привременом
прекиду коришћења услуга, као и сагласност
за привремено искључење прикључка.

2. позове да измири заостале обавезе у
року који не може бити краћи од 30 дана
од дана достављања упозорења.

У случају трајног отказа корисник
потписује
сагласност
о
поништењу
прикључка.

Уколико корисник оспори постојање
или висину обавезе из става 1, тачка 4.
овог члана и настави да уплаћује рачуне
за пружене услуге, овлашћено предузеће
не може искључити корисника са система
јавне канализације и ускратити пружање
услуге од општег економског интереса, до
окончања судског поступка чији је предмет
оспоравана обавеза, осим ако посебним
законом није другачије прописано.

Трошкове искључења и поновног
укључења, из било којих горе наведених
разлога, сноси корисник.

У случају обуставе пружања услуга,
овлашћено предузеће је дужно да настави са
пружањем услуга најкасније у року од два
дана од дана пријема уплате за заостали дуг.
Члан 42
Овлашћено
предузеће
може
кориснику привремено да ускрати пружање
услуге у следећим ситуацијама:
1. уколико се корисник самовољно
прикључи на јавну канализацију или ако
без сагласности овлашћеног предузећа
на своју унутрашњу инсталацију или
прикључак изврши прикључење објекта
другог физичког или правног лица,
2. код отказа коришћења услуге,

Члан 44
Корисник је дужан да откаже
коришћење услуге уколико трајно престаје
да користи стамбене, односно пословне
просторије, због отуђења или исељења из
истих.
У случају из става 1. овог члана
корисник је дужан да овлашћеном предузећу
достави писмени отказ, најкасније 15 дана
од дана настале промене.
Писмени отказ садржи: - име и
презиме и адресу дотадашњег корисника, име и презиме и адресу новог корисника, доказ о преносу власништва, односно права
коришћења, - број и адресу обрачунског
места.
До достављања писменог отказа, за
све обавезе коришћења услуге одговоран је
дотадашњи корисник.
Нови корисник дужан је да у писменој
форми, у року од 30 дана, такође извести
овлашћено предузеће о околностима из
става 1.овог члана и достави доказ о преносу
власништва, односно права коришћења.
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X НАДЗОР
Члан 45

Надзор над применом ове одлуке
врши Одељење надлежано за комуналне
послове.
Члан 46
Послове инспекцијског надзора над
спровођењем ове одлуке обавља Одељење
за инспекцијске послове путем комуналног
инспектора.
Члан 47
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
Сарадња
из
става
1.
овог
члана обухвата нарочито: међусобно
обавештавање,
размену
информација,
пружање непосредне помоћи и предузимање
заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова комуналне инспекције.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

8. поступи супротно одредби члана 26. ове
одлуке,
9. поступи супротно одредби члана 36. ове
одлуке и
10. поступи супротно одредби члана 37.
став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1 овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара.
Члан 49
Новчаном казном од 100.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
•

поступи супротно одредби члана 16.
став 3. ове одлуке,

•

поступи супротно одредби члана 18.

•

поступи супротно одредби члана 27.
став 1. тачка 1-10. ове одлуке,

•

поступи супротно одредби члана 29. ове
одлуке,

•

поступи супротно одредби члана 30.
став 2. ове одлуке и

•

поступу супротно одредби члана 38.
став 1. ове одлуке.

Члан 48
Новчаном казном од 100.000 динара
казниће се за прекршај овлашћено предузеће
ако:
1. поступи супротно одредби члана 9. став
1. тачка 1-7. ове одлуке,
2. поступи супротно одредби члана 10.
став 1. ове одлуке,
3. поступи супротно одредби члана 12.
став 1. тачка 1- 6. и став 2. ове одлуке,
4. поступи супротно одредби члана 16.
став 1, 2. и 5. ове одлуке,

За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара. За
прекршаје из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 50.000
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном
од 20.000 динара.
Члан 50

5. поступи супротно одредби члана 23. ове
одлуке,

За следеће прекршаје издаје се
прекршајни налог:

6. поступи супротно одредби члана 24. ове
одлуке,

1. ако поступи супротно одредби члана 14.
ове одлуке и

7. поступи супротно одредби члана 25. ове
одлуке,

2. ако поступи супротно одредби члана 35.
ове одлуке.
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За прекршаје из става 1. овог члана
издаје се прекршајни налог у износу од:
1. за физичко лице 10.000 динара
2. за одговорно лице у правном лицу 10.000
динара
3. за предузетнике 20.000 динара
4. за правна лица 20.000 динара
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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На основу члана 4 став 3 Закона о
комуналним делатностима („Службени
гласник РС“ број 88/11 и 104/16), члана 4
став 1 Закона о прекршајима („Службени
гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука
УС) и члана. 40 Статута Општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“бр.9/2008, 5/2014, 5/2016,
28/2016 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној
11.06.2018.године, доноси

Члан 51
Вршилац комуналне делатности
ће Правилником о техничким условима,
у складу са важећим законом и другим
прописима који уређују ову област, ближе
уредити начин и врсту прикључивања,
класификацију објеката и друге техничке
услове, односно техничке карактеристике.
Вршилац комуналне делатности
дужан је да Правилник о техничким
условима донесе у року од 30 дана од дана
усвајања Одлуке.
Члан 52
Даном примене ове одлуке, престаје
да важи Одлука о водоводу и канализацији
(“Службени гласник Општине Велико
Градиште”, бр. 10/2017).
Члан 53
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Велико Градиште“ а примењиваће
се од 1. септембра 2018. године.

Број: 352-48/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком одређују се услови
и начин обављања комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења (у даљем
тексту: делатност јавног осветљења) на
општине Велико Градиште, права и обавезе
пружаоца комуналне делатности, обим и
квалитет комуналних услуга, финансирање,
начин вршења надзора над обављањем
делатности јавног осветљења и друга питања
која су од значаја за обављање делатности.
Члан 2
Комунална
делатност
јавног
осветљења обухвата одржавање, адаптацију
и унапређење објеката и инсталација
јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.
Јавно осветљење је, у смислу
ове одлуке, систем објеката, уређаја и
инсталација за осветљавање површина јавне
намене.
Површине јавне намене су, у смислу
ове одлуке, улице, тргови, мостови, паркови,
подземни пешачки прелази и степеништа,
пешачке површине поред стамбених и
других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене
површине у насељима, спортски и објекти за
рекреацију у јавној својини, гробља, уређена
речна обала и друге површине на којима је
планским документом предвиђена изградња
јавне расвете.
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II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 3
Комуналну делатност могу обављати
јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект
(у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности).
Комуналну делатност на територији
насеља Велико Градиште и Бели Багрем врши
Друштво посебне намене jавно осветљење
ВГ ДОО Београд-Врачар, сходно уговору
о ЈПП за вршење услуга реконструкције,
рационализације и одржавања јавног
осветљења у насељеним местима општине
Велико Градиште( Вршилац комуналне
делатности).
Делатност
одржавања
јавног
осветљења у сеоским насељема може
обавити
обављати јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац
комуналне делатности).
Члан 4
Делатност
одржавања
јавног
осветљења обавља се према годишњем
програму
(у даљем тексту: Програм
обављања делатности јавног осветљења)
који, поред садржине одређене законом,
садржи нарочито врсту, обим, начин и
динамику радова и послова на одржавању,
адаптацији и унапређењу објеката и
инсталација јавног осветљења, укупну
вредност планираних послова и утрошка
електричне енергије, предрачун накнаде за
извршавање послова из програма и друго.
Програм из става 1. овог члана доноси
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору и доставља га Oпштинском већу
општине Велико Градиште на усвајање.
Програм из става 1. овог члана
сматра се донетим када усвоји Општинско
веће општине Велико Градиште.
Члан 5
Вршилац комуналне делатности је
дужан да послове комуналне делатности
јавног осветљења обавља у складу са законом
и важећим прописима, да објекте, уређаје
и инсталације јавног осветљења одржава
у стању функционалне оспособљености
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за трајно и континуирано обезбеђење
јавног осветљења (набавља и врши замену
сијалица, осигурача, пригушница, протектор
светиљки, кондензатора, упаљача за сијалице
и др) и да обезбеди услове за редовно
снабдевање електричном енергијом.
Вршилац комуналне делатности је
дужан да врши набавку, монтира, демонтира,
одржава и складишти уређаје за декоративно
осветљење, као и да обезбеди услове за
снабдевање електричном енергијом уређаја
за декоративно осветљење.
Члан 6
Насељена места могу се декоративно
осветљавати
поводом
државних
и
верских празника, културних и спортских
приредби и манифестација, на основу
одлуке Општинског већа Општине Велико
Градиште.
Објекти и амбијенталне целине које
имају историјски, културни, архитектонски,
административни, привредни или други
значај могу се трајно декоративно
осветљавати, на основу одлуке Општинског
већа општине Велико Градиште.
Општинско веће општине Велико
Градиште доноси одлуку из става 1. и 2.
овог члана на основу предлога Вршилаца
комуналне делатности, уз који се прилаже
пројекат декоративног осветљавања, који
израђује или прибавља Вршилац комуналне
делатности.
Вршилац комуналне делатности
је дужан да инсталације и уређаје за
декоративно осветљавање из става 1. овог
члана уклони у року од 15 дана после
празника, приредбе или манифестације.
Члан 7
Општина Велико Градиште је
дужана да благовремено закључи уговор са
надлежном електропривредним друштвом о
испоруци електричне енергије и да редовно
и уредно испуњава обавеза из уговора.
Уговором из става 1. овог члана
ближе се уређује начин снабдевања, рокови
плаћања, као и друга питања од значаја за
функционисање јавне расвете.
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5.

Члан 8
Забрањено је:
уклањање, рушење, прљање и оштећење
на било који начин објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења;
разбијање сијалица, лампиона или
изолатора на објектима и инсталацијама
јавног осветљења;
неовлашћено прикључење на објекте,
уређаје и инсталације јавног осветљења;
неовлашћено постављање рекламних
паноа на објекте јавног осветљења;
неовлашћено причвршћивање ствари
и лепљење плаката на објекте јавног
осветљења.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 9
Средства за обављање и развој
делатности јавног осветљења обезбеђују се
из:
1. прихода буџета општине ;
2. наменских средстава других нивоа
власти;
3. других извора у складу са законом.
Члан 10
Средства за обављање и развој
делатности, односно обављање послова из
члана 2 став 1 ове одлуке, обезбеђују се у
буџету општине, као и из других извора у
складу са законом, а на основу Програма
обављања делатности јавног осветљења, и
то за следеће намене:
1. трошкове накнаде према приватном
партнеру у складу са уговором о Јавноприватном партнерству;
2. одржавање, адаптацију, реконструкцију и
изградњу објеката, уређаја и инсталација
јавног осветљења;
3. трошкове осигурања објеката, уређаја и
инсталација јавног осветљења;
4. трошкове декоративног осветљења
(прибављање, монтирање, демонтирање,
одржавање и складиштење уређаја за
декоративно осветљење и др.);
5. трошкове за снабдевање електричном
енергијом, и
6. остале трошкове обављања делатности.
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IV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА
У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 11
Вршилац комуналне делатности је
дужан да у средствима јавног информисања
или на други погодан начин обавести
кориснике комуналне услуге о планираним
или очекиваним сметњама и прекидима, који
ће настати или могу настати у обављању
делатности јавног осветљења, најкасније
24 сата пре очекиваног прекида у обављању
делатности.
Члан 12
У случају наступања непланираних
или неочекиваних поремећаја или прекида
у обављању делатности јавног осветљења,
вршилац комуналне делатности је дужан
да одмах о томе обавести председника
општине и да истовремено предузме мере
за отклањање поремећаја.
Уколико
вршилац
комуналне
делатности не предузме мере за отклањање
поремећаја у року који одреди председник
општине, председник ће предузети мере за
хитну заштиту комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена.
По
пријему
обавештења
о
непланираном
прекиду
обављања
делатности јавног осветљења, односно
по утврђивању поремећаја или прекида
у обављању ове делатности, председник
општине је дужан да предузме следеће мере:
1. одреди ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих
би услед прекида настала опасност по
живот и рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност
за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Члан 13
У случају наступања непланираних,
односно неочекиваних поремећаја или
прекида у обављању делатности јавног
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осветљења, вршилац комуналне делатности
је дужно да обезбеди осветљење јавних
површина по следећем реду првенства:

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1. јавно осветљење главних саобраћајница
и објеката од посебног значаја;
2. јавно осветљење тргова;
3. јавно осветљење улица;
4. јавно осветљење пешачких стаза;
5. јавно осветљење спортских објеката.

Новчаном казном у износу од 70.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице
- Вршилац комуналне делатности које
обавља комуналну делатност обезбеђења
јавног осветљења, ако:

V. НАДЗОР
Члан 14
Надзор над спровођењем одредби
ове одлуке врши Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору.
Инспекцијски
надзор
над
спровођењем одредби ове одлуке врши
комунална инспекција.
VI. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 15
Вршилац комуналне делатности је
дужан да обезбеди корисницима услуга
законом прописане услове који омогућавају
брз и ефикасан контакт у вези квалитета и
коришћења услуга.
Корисници
услуга
обављања
делатности одржавања јавног осветљења
могу континуирано у току године достављати
питања, примедбе и предлоге вршиоцу
комуналне делатности
преко интернет
странице.
Вршилац комуналне делатности је
дужан да на достављена питања, примедбе и
предлоге одговори у року од осам дана.
Члан 16
Корисници
услуга
обављања
делатности одржавања јавног осветљења
могу се континуирано у току године
изјашњавати о квалитету пружених услуга
преко интернет странице општине Велико
Градиште.
Орган Општинске управе надлежан
за комуналне послове са достављеним
изјашњењима поступиће на начин прописан
законом којим је регулисано обављање
комуналних делатности.

Члан 17

1. не
обавља
комуналну
делатност
обезбеђивања јавног осветљења на
прописан начин (члан 5.Одлуке);
2. не одговори на достављена питања,
примедбе и предлоге у прописаном року
(члан 15. став 3. Одлуке);
3. не изврши извршно решење комуналног
инспектора донето на основу одредби
ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у износу од
15.000,00 динара одговорно лице у правном
лицу.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, издаје прекршајни налог у складу
са законом.
Члан 18
Новчаном казном у износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. поступи супротно забрани прописаној
чланом 8 Одлуке;
2. не изврши извршно решење комуналног
инспектора донето на основу одредби
ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у износу од
10.000,00 динара одговорно лице у правном
лицу.
За прекршај из става 1 тачка 1) овог
члана казниће се новчаном казном у износу
од 20.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1 тачка 1) овог
члана казниће се новчаном казном у износу
од 15.000,00 динара физичко лице.
За прекршаје из овог члана комунални
инспектор, издаје прекршајни налог у складу
са законом.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 19
Вршилац комуналне делатности биће
изабран сходно Закону о јавноприватном
партнерству.
До избора вршиоца комуналне делатности
његове обавезе прописане овом одлуком
спроводиће
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору, а пружаоци
услуга у циљу вршења комуналне делатности
на територији општине биће изабрани путем
јавног надметања сходно Закону о јавним
набавкама.
Члан 20
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште” .
Број: 352-49/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 2 ст. 1 и члана 4
Закона о комуналним делатностима ( „Сл.
гласник РС“, бр 88/2011 и 104/2016 ), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној
11.06.2018. године донела је:
ОДЛУКУ
О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ
И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом
одлуком
прописују
се
услови и начин организовања послова
у вршењу комуналне делатности јавног
превоза путника у градском и приградском
саобраћају, права и обавезе предузећа или
другог правног лица који обављају ову
делатност (у даљем тексту: превозник),
права и обавезе корисника превоза (у даљем
тексту: путник) и услови за континуирано
обављање ове делатности.
Члан 2
Превоз путника у градском и
приградском саобраћају је обављање превоза
путника на подручју општине Велико
Градиште (у даљем тексту: Општина) и
другим насељеним местима на територији
општине Велико Градиште, као и између
насељених места на територији општине
Велико Градиште.
Члан 3
Превоз путника у градском и
приградском саобраћају обавља предузеће
или друго правно лице коме Општина повери
обављање ове комуналне делатности, по
поступку прописаном посебном одлуком.
Општина може, под истим условима
и по прописаном поступку, поверити
обављање ове комуналне делатности и само
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за једну или више утврђених линија градског
и приградског саобраћаја.
Члан 4
Предузеће, односно друго правно
лице коме се поверава обављање превоза
путника у градском и приградском саобраћају,
односно по појединим утврђеним линијама
градског и приградског саобраћаја, мора да
испуњава све законом прописане услове,
опште услове превоза, као и да је надлежно
министарство утврдило да испуњава услове
за отпочињање и обављање јавног превоза
путника.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Члан 5
Превоз
приградском
аутобусима:

путника у
саобраћају

градском и
обавља
се

1. на сталним линијама - свакодневно током
целе године,
2. на сезонским линијама - периодично (за
ученике, студенте и др),
3. на ванредним линијама - за време
одржавања културних, уметничких,
спортских и других манифестација.
Линије у градском саобраћају
означавају се бројем и називом према
називима крајњих стајалишта.
Линије у приградском саобраћају
означавају се називом према називима
крајњих стајалишта или називима насеља.
Члан 6
Линије
у
линијском
превозу
утврђују се у складу са развојем општине,
саобраћајно-техничким
условима
и
потребама становништва.
Ванредне линије отвара превозник
на основу указане потребе привременог
карактера и одржава их док траје потреба,

али не дуже од 5 дана, на основу решења
Општинског већа општине Велико Градиште,
а по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове саобраћаја.
Члан 7
Траса линије одређује се називима
улица и путева којима се крећу аутобуси, од
почетног до крајњег стајалишта.
Члан 8
Скупштина
општине
посебном
одлуком одређује стајалишта у градском и
приградском саобраћају.
Аутобуска стајалишта морају бити
изграђена и обележена у складу са условима
утврђеним законом и другим прописима.
Члан 9
Стајалиште мора бити
обележено стајалишном ознаком.

видно

Стајалишна ознака садржи назив
превозника, назив и ознаку стајалишта,
ознаку “БУС”, број линије и време првог
и последњег поласка. Стајалишна ознака
може да садржи и друге податке од интереса
за боље информисање путника о превозу.
Члан 10
О
постављању
и
одржавању
стајалишних ознака, информационих паноа
стара се јавно или друго предузеће коме
општина повери обављање комуналне
делатности организације, контроле и
реализације система превоза путника у
градском и приградском саобраћају на
територији општине Велико Градиште.
Одржавање
и
обележавање
саобраћајних површина и површина за
стајалишта на коловозу врши предузеће коме
је Скупштина општине поверила одржавање
улица и путева, односно одржавање јавних
површина.

12. јун 2018. године
Општина се стара о постављању
и одржавању надстрешница аутобуских
стајалишта.
Члан 11
Градски и приградски саобраћај
обавља се по регистрованом и овереном
реду вожње.
Ред вожње је акт којим се утврђује
план обављања превоза и садржи:
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регистар, број акта, рок важења реда вожње
и напомена.
Овера реда вожње врши се стављањем
штамбиља који садржи: назив превозника,
назив линије, редни број под којим је уписан
у регистар, датум овере и потпис овлашћеног
лица.
Овера реда вожње врши се са роком
важења од годину дана.
Члан 13

•

назив превозника;

•

број и назив линије према називима
крајњих стајалишта;

•

датум почетка рада линије;

•

дужину и трасу линије;

Уз захтев за регистрацију и оверу
реда вожње, подноси се:

•

назив и локације стајалишта на линији у
оба смера, као и њихова растојања;

•

•

време рада линије - први и последњи
дневни полазак на линији за радни дан,
суботу, недељу и дане празника (режим
рада);

извод из регистра Агенције за привредне
регистре о вршењу делатности јавног
линијског превоза путника;

•

Акт Министарства за инфраструктуру о
испуњености услова за обављање јавног
превоза;

•

број полазака у току дана за радни дан,
суботу, недељу и дане празника и укупан
број возила која опслужују линију;

•

списак возила ангажованих у превозу
путника са овереним фотокопијама
саобраћајних дозвола;

•

просечни интервал између полазака
аутобуса на линији за карактеристични
период у току дана за радни дан, суботу,
недељу и дане празника;

•

уговор
о
обављању
комуналне
делатности превоза путника у градском
и приградском саобраћају;

•

рок важења реда вожње.

•

ред вожње у 3 (три) примерка.

Захтев за регистрацију и оверу реда
вожње у градском и приградском превозу
подноси се најкасније до 30. априла текуће
године.

Члан 12

Члан 14

Регистрацију и оверу реда вожње за
градски и приградски превоз на територији
општине Велико Градиште врши Општинско
веће општине Велико Градишта.

Општинско веће општине Велико
Градиште је дужно да донесе решење о
регистрацији и да ред вожње овери у року
од 30 дана од дана подношења или да оверу
одбије.

У регистар реда вожње уноси се:
редни број, назив превозника, назив и
врста линије, датум уписа реда вожње у

У случају објективних потреба, а на
захтев предузећа, установа, месних заједница
и група грађана превозник може у току године
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регистровати, мењати и усклађивати ред
вожње на постојећим линијама у складу са
заштитним временом између регистрованих
полазака, уз сагласност Општинског већа
општине Велико Градиште.
Општина може расписати јавни
конкурс за доделу нових линија или нових
полазака на регистрованим линијама,
уколико регистровани превозник на датој
линији не испуњава уговором предвиђене
обавезе или не може да изађе у сусрет
оправданом захтеву за повећање броја
полазака на регистрованој линији у складу
са заштитним временом.
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15
Превозник може отпочети обављање
превоза путника у градском и приградском
саобраћају ако има: уговор о обављању
делатности; регистровани и оверени ред
вожње по коме је дужан да обавља превоз,
доказ о исправности возила и ако поред
услова утврђених Законом о превозу у
друмском саобраћају и овом Одлуком, има
потписан Уговор о поверавању послова
превоза путника у градском и приградском
саобраћају на територији општине Велико
Градиште.
Пре примене реда вожње, превозник
је дужан да обавести кориснике превоза
преко средстава јавног информисања или на
други одговарајући начин.
Ако превозник не обезбеди градски
и приградски превоз по утврђеном реду
вожње, дужан је да обештети кориснике
услуга превоза који су унапред купили карту
за превоз, тако што ће им вратити вредност
купљене карте, односно умањити цену
претплатне карте за наредни месец.
Члан 16
Превозник се мора придржавати
регистрованог и овереног реда вожње.

Ред вожње, односио полазак из реда
вожње брисаће се из регистра реда вожње
ако превозник:
•

не отпочне да обавља превоз по
регистрованом реду вожње у року од 3
дана од дана почетка важења реда вожње,

•

престане да обавља превоз по
регистрованом реду вожње дуже од 5
дана узастопно,

•

привремено обуставља превоз по
регистрованом реду вожње у укупном
трајању дужем од 10 дана у току важења
реда вожње.

Брисање реда вожње, односно
поласка из реда вожње у случајевима из
става 2. овог члана врши Општинско веће
општине Велико Градиште.
Члан 17
Превозник може на одређеним
релацијама и у одређено време да
повећа или смањи број полазака, ако за
то постоји оправдана потреба (школска
година, верски празници, одржавање
културних, уметничких, спортских и других
манифестација), уз сагласност Општинског
већа.
Члан 18
Превозник може из оправданих
разлога на одређеној линији да привремено
обустави саобраћај, скрати линију, продужи
или делимично измени трасу.
Под оправданим разлозима у смислу
става 1 овог члана сматрају се елементарне
непогоде
(пожар,
поплаве,
снежни
наноси, поледица и др.), знатна оштећења
улица, путева и путних објеката, чиме је
онемогућено безбедно одвијање превоза на
линији.
Превозник је дужан да о разлозима
поремећаја саобраћаја на одређеној линији
одмах обавести орган надлежан за послове
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Орган надлежна за послове саобраћаја
је дужан да одмах по пријему обавештења из
става 3 овог члана да превознику сагласност
за измену линије, док трају оправдани
разлози.
Члан 19
Превозник може да престане са
обављањем превоза у случајевима и под
условима прописаним законом и уговором о
обављању превоза.
Превозник може престати са
обављањем линијског превоза под условом
да је одјавио ред вожње органу надлежном
за регистрацију и оверу реда вожње
најкасније 60 дана пре престанка обављања
линијског превоза и да је у истом року
преко средстава јавног информисања или на
други одговарајући начин најавио престанак
обављања линијског превоза.
Члан 20
У возилу којим се обавља превоз
путника у градском и приградском
саобраћају мора се налазити:
1. путни налог попуњен на прописан начин,
оверен и потписан од стране овлашћеног
лица и лица одговорног за контролу
техничке исправности возила,
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истакнут у доњем десном углу
ветробранског стакла и са стране поред
улазних врата.
Члан 21
Цена услуга превоза образује се
на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга прописаних Законом о
комуналним делатностима, уз сагласност
Општинског већа.
Члан 22
Предузеће или предузетник коме
Општина повери обављање комуналне
делатности организације, контроле и
реализације система превоза путника у
градском и приградском саобраћају на
територији општине Велико Градиште
је дужно да обезбеди штампање и
дистрибуцију карата, послове информисања
путника, контролу возних исправа у
аутобусу, контролу спровођења реда вожње
и обављање диспечерских послова.
Члан 23
Превозник у јавном градском и
приградском превозу дужан је да прими
сваког путника и ствари у границама
расположивих места за путнике, односно
корисне носивости возила.
Превозник је дужан да обезбеди
превоз пртљага истовремено са превозом
путника којем пртљаг припада.

2. важећи ред вожње, односно фотокопија
важећег реда вожње оверена печатом и
потписом овлашћеног лица превозника,

Превозник у линијском превозу
путника дужан је издати возну карту и
потврду за превоз путничког пртљага.

3. одлука о висини цена превоза и
сагласност органа општине на ту одлуку,

Возач је дужан да возило зауставља
на свим стајалиштима која су унета у ред
вожње.

4. општи
услови
превоза
и
Акт
Министарства о испуњености услова за
обављање јавног линијског превоза,
5. назив линије са назначењем најмање
једног успутног аутобуског стајалишта,
који ближе одређује правац линије

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24
Уговором о поверавању обављања
ове комуналне делатности, који се по
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спроведеном поступку закључује са
превозником, уговориће се и минимум
процеса рада у обављању превоза путника
у градском и приградском саобраћају у
случају штрајка запослених код превозника.

Саобраћајни инспектор има право
и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора:
•

прегледа возила којима се обавља превоз
путника у градском и приградском
саобраћају и контролише потребну
документацију за возила (путне налоге
за возила, уговоре о закупу возила, и
друго),

•

контролише важеће и оверене редове
вожње и другу документацију у вези са
обављањем делатности превоза путника,

•

утврђује идентитет превозника, возног
особља и других одговорних лица за
обављање превоза,

•

контролише превозна документа у
обављању линијског превоза путника,

•

прегледа опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију
превозника.

Члан 25
У случају штрајка, поремећаја
или прекида у обављању ове комуналне
делатности, услед више силе или других
разлога који се нису могли спречити, односно
предвидети, надлежни орган превозника и
органи општине дужни су да предузимају
неопходне оперативне и друге мере и то:
•

одреди ред првенства и начин обављања
линијског превоза у складу са потребама;

•

предузме мере за отклањање насталих
последица и друге мере за пружање
услуга;

•

ангажује другог превозника за обављање
линијског
превоза
непосредном
погодбом, до отклањања поремећаја;

•

утврди разлоге и евентуалну одговорност
за прекид односно поремећај настао из
других разлога у пружању услуге, као и
одговорност за накнаду учињене штете.

У случају прекида линијског превоза
услед штрајка, превозник је обавезан да
обезбеди минимално 75% од планираног
обима рада у обављању линијског превоза у
складу са закљученим уговором.
VI НАДЗОР
Члан 26
Надзор над спровођењем одредаба
ове одлуке врши Oдељење за привредни и
економски развој и дијаспору.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке и над обављањем ове
комуналне делатности врши саобраћајни
инспектор Одељења за инспекцијске
послове Општинске управе општине
Великог Градишта.

Члан 27
У вршењу инспекцијског надзора
саобраћајни инспектор дужан је и овлашћен
да:
1. подноси захтев за брисање реда вожње
када утврди да превозник не обавља линијски
превоз путника у складу са овереним редом
вожње;
2. нареди отклањање недостатака у погледу:
2.1. испуњености прописаних услова и
начина за обављање јавног превоза путника
у градском и приградском превозу на
територији општине Велико Градиште;
2.2. придржавања реда вожње;
3. забрани превоз и употребу саобраћајних
средстава ако се превоз обавља, односно
средства
употребљавају
противно
прописима;
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4. искључи возило којим се врши јавни
превоз путника у градском и приградском
саобраћају на територији општине Велико
Градиште, противно одредбама закона и
ове одлуке, одреди место паркирања и
одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од 48 сати, а у случају
поновног искључивања возила истог
превозника, предузећа, другог правног лица,
предузетника или грађанина у трајању од 5
дана;
5. предузима друге мере утврђене законом.
Члан 28
Превозник, односно физичко или
правно лице, коме је у вршењу јавног
превоза путника искључено возило, дужан је
да на месту паркирања које му је одређено,
обезбеди возило.
Члан 29
Против
решења
саобраћајног
инспектора Општинске управе може се
изјавити жалба надлежном министарству, у
року од осам дана од дана достављања.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Новчаном казном у фиксном
износу од 100.000,00 динара казниће се за
прекршај превозник ако:
1. обавља превоз, а не испуњава услове из
члана 3 ове одлуке;
2. обавља превоз, а не испуњава услове
прописане чланом 4 ове одлуке;
3. обавља превоз, супротно условима
предвиђеним чланом 6 ове одлуке;
4. користи аутобуска стајалишта која
Општина није одредила за линијски
превоз путника (члан 8. став 1. ове
одлуке);
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5. отпочне и обавља превоз путника без
уговора о обављању превоза или отпочне
обављање превоза путника без доказа о
исправности возила и без регистрованог
и овереног реда вожње (члан 15. став 1.
ове одлуке);
6. ако се не придржава регистрованог и
овереног реда вожње (члан 16. став 1.
ове одлуке);
7. у току важења реда вожње поступи
супротно одредби члана 17 ове одлуке;
8. обустави обављање линијског превоза,
скрати линију, продужи или делимично
измени трасу супротно одредбама члана
18 ове одлуке;
9. обустави обављање превоза супротно
одредби члана 19 ове одлуке;
10. утврди и примењује цене превоза
супротно и без сагласности надлежног
органа општине (члан 21. ове одлуке).
За прекршај из става 1 овог члана
казниће се и одговорно лице новчаном
казном у фиксном износу од 10.000 динара.
Члан 31
Новчаном казном у фиксном износу
од 60.000,00 динара казниће се за прекршај
превозник ако:
1. у возилу којим обавља превоз путника
нема важећи ред вожње (члан 20. тачка
2. ове одлуке),
2. у возилу којим обавља превоз путника
нема путни налог попуњен, оверен и
потписан на прописан начин (члан 20.
тачка 1. ове одлуке),
3. у возилу којим обавља превоз нема
важеће цене са решењем о сагласности
(члан 20. став 3. ове одлуке),
4. у возилу којим обавља превоз нема
истакнут назив линије на прописан
начин (члан 5. Одлуке),
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5. не обавести кориснике о почетку примене
реда вожње (члан 15. став 2. и став 3. ове
одлуке),
6. у линијском превозу не прими путнике и
ствари у границама расположивих места
за путнике, противно одредбама члана
23 ове одлуке,
7. уколико возач не зауставља возило на
стајалиштима која су унета у ред вожње.
За прекршај из става 1 овог члана
казниће се и одговорно лице новчаном
казном у фиксном износу од 7.500 динара.
Члан 32
Новчаном казном у фиксном
износу од 100.000,00 динара казниће се за
прекршај превозник и друго правно лице
ако онемогући или омета саобраћајног
инспектора у вршењу службене дужности,
или не достави тражене податке у одређеном
року, или достави нетачне податке и ако не
изврши или у одређеном року не изврши
решење саобраћајног инспектора.
За радње из претходног става
казниће се и одговорно лице у правном
лицу, новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара.
Члан 33
Новчаном казном на лицу места у
фиксном износу од 10.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако поступа у
супротности са одредбама члана 23 став 4
ове одлуке.
Члан 34
Новчаном казном у фиксном износу
од 25.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице које обавља јавни превоз
путника на територији Општине, а није
регистровано за обављање те врсте превоза
(члан 4. ове одлуке).

Члан 35
Саобраћајни инспектор, у оквиру
својих надлежности издаје у писаној форми
прекршајни налог у складу са законом којим
је прописана садржина прекршајног налога,
за прекршаје за које су прописане новчане
казне у фиксном износу у члановима 30, 31,
32, 33 и 34. ове одлуке.
Саобраћајни
инспектор
издаће
прекршајни налог уколико је прекршај
откривен на један од следећих начина:
1. непосредним
опажањем
приликом
контроле, надзора или прегледа, као
и увидом у службеној евиденцији
надлежног органа;
2. увидом у податке који су добијени уз
помоћ уређаја за надзор или мерење;
3. приликом инспекцијског или другог
надзора
прегледом
документације,
просторија и робе или на други законом
прописани начин.
Члан 36
Прекршајни налог се састоји од
оригинала и две копије. Оригинал се уручује
лицу против кога се издаје прекршајни налог,
а копију задржава орган који је прекршајни
налог издао.
Прекршајни налог се уручује
присутном лицу за кога се сматра да је
учинило прекршај у моменту откривања
прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни
налог својим потписом на одговарајућем
месту у налогу потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра је
учинило прекршај одсутно и када околности
откривања или природа прекршаја то
захтевају, достављање прекршајног налога
ће се извршити путем поште или доставне
службе, у складу са одредбама закона о
прекршајима.
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Ако присутно лице против кога се
издаје прекршајни налог одбије да прими
налог, саобраћајни инспектор упозориће
га на последице одбијања пријема, унети
у прекршајни налог забелешку о одбијању
пријема, дан и час када је пријем одбијен
чиме се сматра да је прекршајни налог
уручен.
Лице против кога је издат прекршајни
налог у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога не плати изречену казну
или не поднесе захтев за судско одлучивање
о издатом судском налогу, сматраће се да
је прихватио одговорност пропуштањем,
а прекршајни налог ће постати коначан и
извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забележбом да новчана
казна није плаћена, саобраћајни инспектор
доставља надлежном прекршајном суду ради
спровођења извршења у складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за
прекршај и након истека рока од осам дана
од дана пријема прекршајног налог ако
пре поступка извршења добровољно плати
целокупни износ изречене новчане казне.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште”.
Број: 344-65/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 10.
и члана 4. став 1. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 20. став 1. тачка 12, члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени галасник РС“, број 129/07 и
83/14) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17), Скупштина општине Велико
Градиште на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се управљање,
финансирање, заштита, одржавање изградња
и реконтрукција општинских путева и улица
на територији општине Велико Градиште.
Члан 2.
Општински пут, у смислу ове Одлуке,
је јавни пут који саобраћајно повезује
насељена места на територији општине, као
и територију општине са мрежом државних
путева.
Улица је јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља.
Путеви из става 1. и 2. овог члана су
добра у општој употреби у јавној својини и
на њима се могу стицати права коришћења,
права службености и друга права одређена
законом.
Члан 3.
Делатност управљања, заштите и
одржавања општинских путева и улица,
може да обавља јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други привредни
субјект (у даљем тексту: пружалац комуналне
делатности), као управљач општинских
путева и улица, (у даљем тексту: Управљач
јавног пута).
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Управљач јавног пута доноси
средњорочни
план
изградње
и
реконструкције, одржавања и заштите
општинских путева и улица, и годишњи
програм радова на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији општинских
путева и улица уз сагласност Скупштине
општине.

Управљач јавног пута одговора
за штету која настане корисницима
општинских путева и улица због пропуштања
благовременог обављања појединих радова
на редовном одржавању општинских путева
и улица, односно због извођења тих радова
супротно прописаним техничким условима
и начину њиховог извођења.

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА

Члан 6.

Управљање општинским путевима и
улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:

Управљач јавног пута дужан је да
означава и води евиденцију о општинским
путевима и улицама као и сабраћајно –
техничким и другим подацима за исте, у
складу са законом.

1. коришћење општинских путева и улица;

Члан 7.

Члан 4.

2. заштиту општинских путева и улица;
3. вршење инвеститорске функције на
изградњи и реконструкцији општинских
путева и улица;
4. организовање и обављање стручних
послова на изградњи, реконстукцији,
одржавању и заштити општинских
путева и улица;
5. уступање
радова
на
одржавању
општинских путева и улица;
6. организовање
стручног
надзора
над
изградњом,
реконструкцијом,
одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;
7. планирање изградње, реконструкције,
одржавања и заштите општинских
путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о
општинским путевима и улицама и
саобраћајно - техничким подацима за
исте.
Члан 5.
Управљач јавног пута, дужан је да
обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту општинских путева и
улица и да обезбеди несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на истим.

Управљачу јавног пута поверава се
вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање:
1. сагласности за изградњу односно
реконструкцију прикључка на општински
пут и улицу;
2. сагласности за грађење односно за
постављање водовода, канализације,
железничке пруге и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења
и сл. на општинском путу и улици;
3. сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације,
железничке пруге и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења
и сл. у заштитном појасу општинског
пута и улице;
4. сагласности за измену саобраћајних
површина пратећих садржаја општинског
пута и улица;
5. сагласности за одржавање спортске и
друге манифестације на општинском
путу и улици;
6. посебне дозволе за обављање ванредног
превоза на општинском путу и улици;
7. одобрење за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно или звучно обавештавање или
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оглашавање на општинском путу и улици
односно поред истих;

користи Управљач јавног пута, у складу
са прописима;

Сви акти из става 1. овог члана,
морају да садрже саобраћајно - техничке
услове.

3. накнада за закуп делова земљишног
појаса општинског пута и улице;

Члан 8.
Управљач јавног пута, дужан је да
одлучи по захтеву за издавање сагласности,
дозволе и одобрења из члана 7. став 1.
ове Одлуке, у року од осам дана од дана
подношења захтева.
Против аката из члана 7. став 1. ове
Одлуке, може се изјавити жалба Општинском
већу општине Велико Градиште у року од
осам дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан је да о
актима донетим у вршењу јавних овлашћења,
води евиденцију.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 9.
Финансирање
изградње
и
реконтрукције, одржавања и заштите
општинског пута и улице обезбеђује се из:
1. накнада за употребу општинског пута и
улице;
2. буџета Општине Велико Градиште;
3. финансијских кредита;
4. улагања домаћих и страних лица, и
5. других извора у складу са законом.
Члан 10.
За употребу општинског пута и улице
плаћа се накнада, и то:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно или звучно обавештавање
или оглашавање на општинском путу и
улици, односно на другом земљишту које

4. накнада за закуп другог земљишта које
користи Управљач јавног пута;
5. накнада за постављање водовода,
канализације, електричних телефонских
и телеграских водова и сл. на општинском
путу и улици;
6. годишња накнада за коришћење
комерцијалних објеката којима је
омогућен приступ са општинског пута и
улице.
Висину накнада из става 1. овог члана
утврђује Управљач јавног пута уз сагласност
Скупштине општине Велико Градиште.
Члан 11.
У погледу наплате накнада утврђених
овом одлуком, контроле, камате, повраћаја,
застарелости, казне и осталог што није
уређено овом Одлуком, примењиваће се
одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 12.
Средства од наплаћене накнаде из
члана 10. ове Одлуке приход су Управљача
јавног пута и користе се за изградњу,
реконструкцију, одржавање и заштиту
општинских путева и улица, као и за
трошкове коришћења и отплату кредита за
наведене намене.
IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 13.
У циљу очувања стабилности
општинских путева и улица као и
обезбеђивања услова за несметано одвијање
саобраћаја и режима саобраћаја, извођење
радова на општинском путу и улици,
(грађење, односно постављање водовода,
канализације,
телекомуникационих
и
електро водова, инсталација, постројења
и сл), може се вршити уз претходно
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прибављену сагласност Управљача јавног
пута.
У заштитном појасу поред општинског
пута ван насеља, извођење радова из става
1. овог члана, може се вршити по претходно
прибављеној сагласности Управљача јавног
пута која садржи саобраћајно техничке
услове и који обезбеђује контролу извођења
тих радова. У заштитном појасу поред
општинског пута ван насеља, забрањена је
изградња грађевинских или других објеката,
као и постављање постројења, уређаја и
инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих садржаја, постројења,
уређаја и инсталација које служе потребама
општинског пута и саобраћаја на истом.
Члан 14.
Изградња
објеката
у
појасу
контролисане изградње дозвољена је на
основу донетих просторних и урбаистичких
планова који обухватају тај појас.
У појасу из става 1. овог члана
забрањено је отварање рудника, каменолома
и депонија отпада и смећа.

Члан 15.
Ограде, дрвеће и засади поред
општинских путева и улица, могу се
подизати тако, да не ометају прегледност и
не угрожавају безбедност саобраћаја.
Члан 16.
На раскрсници општинског пута
и улица са другим путем и укрштања са
железничком пругом у истом нивоу, морају
се обезбедити зоне потребне прегледности у
складу са законом.
У зонама потребне прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде и
дрвеће, остављати предмете и материјале,
постављати постројења и уређaје, градити
објекте, односно вршити друге радње које
ометају прегледност општинског пута и
улице.
Власник
односно
непосредни
држалац земљишта, које се налази у зони

потребне прегледности, дужан је да, на
захтев Управљача јавног пута, уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте, у циљу
обезбеђења прегледности општинског пута
и улице, с тим што од Управљача јавног
пута, има право на накнаду штете због
ограничења коришћења земљишта.
Члан 17.
Лице које управља објектом,
постројењем, уређајем, инсталацијом и
водовима који су уграђени у општински
пут и улицу, дужно је исте да одржава на
начин којим се не оштећује и не угрожава
безбедност саобраћаја и одржавање
општинског пута и улице.
У случају оштећења, односно квара
објекта, постројења, уређаја, инсталација
и водова из става 1. овог члана, лице
које управља тим објектима дужно је
без одлагања да отклони оштећења или
квар и обавести Управљача јавног пута о
предузетим радовима, као и о свом трошку
да изврши враћање општинског пута или
улице у првобитно стање.
У случају отклањања оштећења
односно квара којим се не оштећује
општински пут или улица, или не угрожава
безбедноост саобраћаја, истом се приступа
по претходној сагласности Управљача јавног
пута.
Члан 18.
Забрањено је остављање грађевинског
и другог материјала поред општинског пута и
улице, уколико се тиме умањује прегледност
на истим.
Члан 19.
Изградња прикључка прилазног пута
на општински пут и улицу може се изводити
уз сагласнот Управљача јавног пута.
Члан 20.
Земљани или прилазни пут који
се укршта или прикључује на општински
пут мора се изградити са тврдом подлогом
или са истим коловозним застором као и
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општински пут са којим се укршта, односно
на који се прикључује, у ширини од најмање
5 метара и у дужини од најмање 10 метара,
рачунајући од ивице коловоза општинског
пута.
Трошкове изградње из става 1. овог
члана сноси инвеститор изградње земљаног,
односно прилазног пута.
Ако
приликом
изградње
или
реконструкције, општински пут и улица
пресецају земљани пут, трошкове изградње
земљаног пута са тврдом подлогом или истим
коловозним застором, као и општински пут
и улицу са којим се укршта, односно на који
се прикључује, сноси инвеститор радова
на изградњи, односно реконструкцији
општинског пута и улице.
Члан 21.
Сусед општинског пута и улице
дужан је да омогући слободно отицање
воде и одлагање снега са општинског пута
и улице на његово земљиште, уз накнаду
проузроковане штете.
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Члан 22.
Ради заштите општинског пута од
спирања и одроњавања, Управљач јавног
пута дужан је, ако природа земљишта
допушта, да косине усека, засека и насипа,
као и земљишни појас општинског пута
озелени травом, украсним шибљем и
другим растињем, али тако да се не омета
прегледност на путу.
Управљач јавног пута дужан је да
засаде из става 1. овог члана уредно одржава
и обнавља.
Члан 23.
Рекламне табле, рекламни панои,
уређаји за сликовно или звучно обавештавање
или оглашавање (у даљем тексту: натписи),
могу се постављати на општинском путу, и
поред тог пута, на удаљености од пет метара,
мерено са спољне стране од ивице коловоза,
а на основу одобрења које издаје Управљач
јавног пута.
Натписе из става 1. овог члана
дужно је да одржава лице које је захтевало
постављање истих.

Сусед општинског пута и улице
дужан је да омогући прилаз путу или путном
објекту ради извођења радова на одржавању
пута или путног објекта, уз накнаду
проузроковане штете.

По истеку рока важења одобрења за
постављање натписа, лице које је поставило
натпис је дужно да га уклони и врати заузету
површину у првобитно стање, у складу са
овом одлуком.

Управљач јавног пута је дужан да
закључи уговор са суседом општинског пута
и улице да на суседовом земљишту изгради
одводне канале и друге уређаје за одвођење
воде од трупа пута, као и да постави
привремене или сталне уређаје и регулације,
односно подигне засаде за заштиту пута
и саобраћаја на њему од снежних наноса,
сметова, буке, заслепљујућих ефеката и
других штетних утицаја, ако се исти не могу
изградити, поставити, односно подићи на
путу.

Члан 24.

Одредбе става 1. до 3. овог члана
сходно се примењују и на власнике, односно
непосредне држаоце земљишта, у случају
када се њихово земљиште користи у исте
сврхе.

На општинском
забрањено је нарочито:

путу

1. привремено или трајно
општинског пута и улице;

и

улици

заузимање

2. извођење радова на општинском путу
и улици који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом
одржавањем
и
заштитом истих;
3. извођење радова носилаца права
службености,
и
других
права
установљених на општинском путу
и улици, којима се оштећује пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
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4. испуштање вода, отпадних вода и других
течности на општински пут и улицу;

прикључка или укрштаја и наношење
блата на општински пут и улицу;

5. спречавање отицања вода са општинског
пута и улице, а посебно из путног јарка и
из пропуста кроз труп пута и спречавање
даљег отицања вода ка њиховим
реципиентима;

18. заустављање или остављање возила
којим се омета коришћење општинског
пута и улице;

6. просипање, остављање или бацање
материјала, предмета и смећа на
општински пут и улицу;
7. замашћивање општинског пута и
улице мазивима или другим сличним
материјама;
8. постављање и коришћење светла или
других светлосних уређаја на општинском
путу и улици, као и поред истих, којима
се омета одвијање саобраћаја;
9. орање
и
извођење
других
пољопривредних радова на банкинама,
косинама и земљишном појасу;
10. вучење предмета, материјала, оруђа и
других врста терета по општинском путу
и улици (греде, балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11. 11. спуштање низ косине засека, усека и
насипа општинског пута и улице, дрвене
грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
12. паљење траве и другог растиња на
општинском путу и улици, као и отпадних
предмета и материјала;
13. наношење блата са прилазног пута на
општински пут и улицу;
14. пуштање стоке на општински пут и
улицу без надзора, напасање и напајање
стоке на истим;
15. окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и оруђа
на општинском путу и улици;
16. кочење запрежних возила спречавањем
окретања точкова;
17. укључивање возила на општински пут
и улицу и искључивање са истог ван

19. свако чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити општински пут и
улица, или ометати одвијање саобраћаја
на њима.
Члан 25.
На општинском путу и улици, као и
на заштитном појасу општинског пута ван
насеља, није дозвољено подизати споменике,
постављати крајпуташе и друге спомензнакове, продавати производе, односно
редузимати друге радње којима се угрожава
безбедност саобраћаја.
Члан 26.
Управљач јавног пута дужан је, да у
обављању послова заштите општинског пута
и улице, свакодневно спроводи активности
на утврђивању заузећа општинског пута
и улице, бесправног извођења радова на
општинском путу, улици и у заштитном појасу
општинског пута ван насеља, као и свих
других чињења којима се битно оштећује,
или би се могао оштетити општински пут и
улица или ометати одвијање саобраћаја.
У случајевима из става 1. овог
члана, Управљач јавног пута, дужан је да
без одлагања, Одељењу за инспекцијске
послове Општинске управе општине
Велико
Градиште
поднесе
писмени
захтев ради предузимања инспекцијских
мера, у којем захтеву је наведено тачно и
потпуно чињенично стање, уз достављање
ситуационог плана издатог од надлежног
органа, односно овлашћеног лица, у
случајевима када је тај план подесно доказно
средство за утврђивање чињеничног стања.
Члан 27.
Управљач јавног пута, покреће
поступак код Одељења за инспекцијске
послове општине Велико Градиште за
ограничавање коришћења општинског пута
и улице, ако су исти у таквом стању да:
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1. саобраћај није могућ или је могућ
саобраћај појединиx врста возила;

пута, за сваки појединични превоз или за
више превоза.

2. саобраћај појединих врста возила може
бити штетан за општински пут и улицу, и

Дозволом из става 2. овог члана
одређује се начин и услови превоза, као и
износ накнаде за ванредни превоз.

3. то захтевају основани разлози који се
односе на заштиту општинског пута и
улице и безбедност саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка
из става 1. овог члана, Управљач јавног пута
је дужан да предузме мере на обезбеђењу
општинског пута и улице, постављањем
одговарајуће саобраћајне сигнализације и
дужан је да о предузетим мерама обавести
министарство надлежно за унутрашње
послове, и јавност путем средстава јавног
информисања.
Члан 28.
Моторна и прикључна возила која
саобраћају на општинским путевима и
улицама, осим возила са гусеницима, морају
имати точкове са пнеуматицима.
Возило
са
гусеницима
може
саобраћати на општинском путу и улици
са савременим коловозним застором, ако
су гусенице заштићење облогом са равним
површинама или другим одговарајућим
облогама.
Возила Војске Србије не морају
да испуњавају услове из става 2. овог
члана, а у случају проузроковања штете на
општинском путу и улици, управљач јавног
пута има право на накнаду штете.
Запрежна возила са укупном
масом преко три тоне могу саобраћати на
општинском путу и улици ако имају точкове
са пнеуматицима.
Члан 29.
Ванредни превоз је превоз возилом
које само, или са теретом, премашује
прописима
дозвољено
осовинско
оптерећење, укупну масу, ширину, дужину
или висину.
На општинском путу и улици може
се обављати ванредни превоз на основу
посебне дозволе коју издаје Управљач јавног

Управљач јавног пута, о издатој
дозволи за ванредни превоз, писмено
обавештава
Одељење
Министарства
унутрашњих послова у Великом Градишту,
Одсек за урбанизам, комуналностамбене
послове, грађевинарство, локални економски
развој и заштиту животне средине општине
Велико Градиште за које је издата дозвола за
ванредни превоз.
Члан 30.
Ванредни превоз на општинском путу
и улици, може да се обавља и без исходовања
дозволе прописане у члану 29. става 2. ове
Одлуке, ако се ванредни превоз обавља ради
интервенције приликом елементарних и
других непогода, као и за потребе одбране
земље.
Лице које обавља ванредни превоз из
става 1. овог члана је дужно да пре почетка
обављања истог, са Управљачем јавног
пута, усклади начин обављања ванредног
превоза, као и да о обављању ванредног
превоза обавести министарсто за унутрашње
послове.
Члан 31.
Контролу ванредног превоза, као и
контролу највећих дозвољених осовинских
оптерећења, укупне масе и димензија
возила, која саобраћају на општинском путу
и улици, врши Одељења за инспекцијске
послове општине Велико Градиште.
Инспектор ће возило за које утврди
да на општинском путу и улици, обавља
ванредни превоз без посебне дозволе из
члана 29. став 2. ове Одлуке искључити из
саобраћаја и одредиће место паркирања
возила до прибављања посебне дозволе.
За време трајања искључења из
саобраћаја забрањено је коришћење возила
које је искључено из саобраћаја.
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Члан 32.

Лице које обавља ванредни превоз,
дужно је да исти обавља у складу са
дозволом из члана 29. став 2. ове Одлуке,
као и да Управљачу јавног пута надокнади
штету причињену обављањем ванредног
превоза на општинском путу и улици.
Члан 33.
Привремено или трајно учешће
теретних возила са више од 50% у свим
извршеним превозима терета на одређеном
општинском путу или улици, или на делу
истих, за потребе лица које изводи радове на
изградњи или реконтрукцији, или обавља
привредну делатност чија природа захтева
тако извршене превозе (експлоатација
камена, минерала, угља, дрвета и сл),
сматра се прекомерним коришћењем тог
општинског пута или улице.
Учешће теретних возила лица које
изводи радове, односно обавља привредну
делатност из става 1. овог члана утврђује
Управљач јавног пута на начин прописан
законом.
Лице из става 1. овог члана, дужно
је да Управљачу јавног пута надокнади
штету насталу на општинском путу и улицу,
уколико је причињена грубом непажњом.
Члан 34.
Возило које се на општинском путу
или улици онеспособи за даљу вожњу,
као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета, дужан је да уклони
са трупа општинског пута и улице одмах, а
најкасније у року од два часа од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања
терета, у противном уклањање ће, о трошку
имаоца возила, односно терета, извршити
Управљач јавног пута најкасније у року од
12 часова од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета.
Ималац онеспособљеног возила,
као и терета који је пао са возила, а који се
налазе на земљишном појасу општинског
пута ван насеља, дужан је да исте уклони
одмах, а најкасније у року од 12 часова од
тренутка када је возило онеспособљено

за вожњу, односно када је терет пао са
возила, у противном уклањање ће извршити
Управљач јавног пута у року од 24 часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета о трошку имаоца возила,
односно терета.
Уклањање возила, односно терета,
са трупа општинског пута и улице, као и
са земљишног појаса општинског пута ван
насеља, мора се извршити без наношења
штете на истим.
Уклањање
заустављеног
или
остављеног возила на трупу општинског
пута и улице, као и на земљишном појасу
општинског пута ван насеља извршиће се на
начин прописан у ставу 1. до 3. овог члана.
Члан 35.
Одељење за инспекцијске послове
општине Велико Градиште, по претходно
прибављеној сагласности Управљача јавног
пута, на општинском путу и улици, на делу
истих, или путном објекту, може забранити
саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила, ако то захтева одржавање спортске
или друге манифестације, под условом да је
могуће преусмеравање саобраћаја на друге
општинске путеве и улице.
О забрани саобраћаја из става 1.
овог члана, Одељење за инспекцијске
послове општине Велико Градиште дужно
је да обавести надлежни орган Одељења
Министарства унутрашњих послова у
Великом Градишту и Управљача јавног
пута.
Управљач јавног пута дужан је да о
забрани саобраћаја из става 1. овог члана
благовремено обавести јавност путем
средстава јавног информисања или на други
уобичајени начин и да предузме све потребне
мере обезбеђења.
Трошкове
забране
саобраћаја,
преусмеравања
саобраћаја,
трошкове
обавештавања јавности, као и трошкове
предузетих
мера
обезбеђења
сноси
организатор спортске и друге манифестације,
односно подносилац захтева.
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Члан 36.
Управљач јавног пута дужан је да
благовремено и на погодан начин обавештава
јавност и кориснике општинских путева и
улица, о стању и проходности истих.
У случају предузимања мера
ограничења, обуставе и забране саобраћаја
на општинском путу и улици, Управљач
јавног пута је дужан да обавештавање
изврши у року од 48 часова пре почетка
примене наведених мера.
Члан 37.
Управљач јавног пута је дужан да
поставља, замењује, допуњује и обнавља
саобраћајну
сигнализацију,
опрему
општинског пута и улице, објекте и опрему
за заштиту општинског пута и улице,
саобраћаја и околине.
Управљач јавног пута је дужан
да редовно чисти и одржава саобраћајну
сигнализацију и опрему општинског пута и
улице.
Члан 38.
На предлог Управљача јавног пута,
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору општине Велико Градиште,
забраниће саобраћај, или саобраћај одређење
врсте возила, на општинском путу и улици,
на делу истих или на путном објекту у
следећим случајевима:
1. ако се општински пут и улица налазе
у таквом стању да се на њима не може
одвијати саобраћај или се не може
одвијати саобраћај одређене врсте
возила;
2. ако би учешће одређених врста возила у
саобраћају наносило штету општинском
путу и улици, њиховом делу или путном
објекту;
3. ако то захтева извођење радова на
реконтрукцији и одржавању општинског
пута и улице,
4. ако то захтевају други разлози заштите
општинског пута и улице, као и
безбедности саобраћаја на истим.
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Општа забрана саобраћаја на
општинском путу и улици, њиховом делу
или путном објекту може бити привремена,
док забрана саобраћаја за одређену врсту
возила може бити привремена или стална.
V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 39.
Под одржавањем општинских путева
и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се
радови којима се обезбеђује несметано
и безбедно одвијање саобраћаја, чува и
унапређује употребна вредност општинских
путева и улица.
Управљач јавног пута је дужан да при
извођењу радова на одржавању општинских
путева и улица обезбеди несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и очување
њихове употребне вредности.
Члан 40.
Делатност одржавања општинских
путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.
Члан 41.
Радови на редовном одржавању
општинског пута и улице нарочито су:
преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних објеката;
1. преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних
објеката;
2. местимично поправљање коловозне
контрукције и осталих елемената
општинског пута и улице у границама
земљишног појаса;
3. чишћење коловоза и осталих елемената
на општинском путу и улици у границама
земљишног појаса;
4. уређење банкина;
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5. уређење и очување косина насипа, усека
и засека;

4. корекција облика постојећег застора или
коловоза.

6. чишћење и уређење јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за
одводњавање са општинског пута и
улице;

Радови
на
рехабилитацији
општинског пута и улице јесу нарочито:

7. поправка путних објеката;
8. постављање, замењивање, допуњавање
и обнављање саобраћајне сигнализације;
9. чишћење саобраћајне сигнализације;
10. постављање, замењивање, допуњавање
и обнављање опреме општинског пута и
улице, као и објеката и опреме за заштиту
општинског пута и улице, саобраћаја и
околине;
11. чишћење опреме општинског пута и
улице и објеката и опреме за заштиту
истих, саобраћаја и околине;
12. кошење траве и уређивање зелених
површина на општинском путу и улици
и земљишном појасу општинског пута
ван насеља;
13. чишћење снега и леда са коловоза
општинског пута и улице и саобраћајних
површина
аутобуских
стајалишта,
паркиралишта, банкина, ригола.

1. селективно обнављање, замена и
појачање дотрајалих коловозних застора
и промена попречних нагиба коловоза на
општинском путу и улици, односно на
њиховом делу;
2. замена сложених дилатационих справа,
изолације, коловоза, ограда, сливника,
лежишта,
оштећених
секундарних
елемената и дотрајалих пешачких
стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
3. обнављање антикорозивне заштите
челичних
конструкција
мостова,
надвожњака, подвожњака и вијадуката;
4. замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду;
5. постављање
нове
саобраћајне
сигнализације на општинском путу и
улици, односно њиховом делу
Радови на појачаном одржавању
општинског пута и улице (побољшање
општинског пута и улице), јесу нарочито:

Члан 42.

1. ублажавање појединих уздужних нагиба
и исправка појединих кривина;

Периодично одржавање општинског
пута и улице је предузимање радова
на: ојачању коловозне конструкције,
рехабилитацији и појачаном одржавању
општинских путева и улица.

2. проширење коловозне конструкције,
банкина и осталих елемената трупа
општинског пута и улице на краћим
деловима пута;

Радови на ојачању
конструкције јесу нарочито:

коловозне

1. постављање
шљунчаног,
односно
туцаничког застора на неасфалтираним
општинским путевима и улицама;

3. проширење раскрсница у нивоу;
4. замена
дренажних
система
и
хидроизолације у тунелима и санација
или замена тунелске облоге;
5. санирање клизишта и одрона;

2. обрада површине коловозног застора
или заптивање;

6. санација и израда потпорних, обложних
и порталних зидова;

3. наношење новог асфалтног слоја по целој
ширини коловоза одређене носивости;

7. замена или израда дренажног система
за одводњавање подземних вода са
општинског пута, улице и путног објекта;
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8. постављање нове опреме општинског
пута и улице и нових објеката и опреме
за заштиту истих, саобраћаја и околине
на општинском путу и улици, односно
њиховом делу.
Радови из ст. 2, 3. и 4. овог члана
изводе се према техничкој документацији
која се израђује у складу са Законом о
јавним путевима, техничким прописима
и стандардима и која садржи: општи
део, пројектни задатак, технички опис,
ситуациони план, уздужни профил, попречне
профиле, детаље потребне за извођење
радова, пројекат саобраћајне сигнализације
и опреме, опис радова са предмером
и предрачуном, пројекат регулисања
саобраћаја за време извођења радова и
техничку контролу техничке документације.
Техничку документацију из става 5.
овог члана, пре почетка извођења радова
на ојачању, рехабилитацији и појачаном
одржавању јавног пута оверава општински
орган надлежан за послове саобраћаја.
Овера из става 6. овог члана престаје
да важи ако се радови не започну у року од
годину дана од дана извршене овере.
Управљач образује комисију за
технички преглед изведених радова на
периодичном одржавању јавног пута и
издаје акт о пријему тих радова.
Члан 43.
Радови на ургентном одржавању
општинских путева и улица, обухватају
радове условљене елементарним непогодама
и ванредним околностима, у циљу
обезбеђивања проходности општинског пута
и улице и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 44.
Скупштина општине на предлог
Управљача јавног пута, доноси Правилник
о редовном, периодичном и ургентном
одржавању општинских путева и улица,
којим се ближе уређују врсте радова,
технички услови и начин извођења радова.
Предлог Правилника о редовном,
периодичном и ургентном одржавању
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општинских путева и улица, Управљач
јавног пута, дужан је доставити Скупштини
општине у року од три месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 45.
Радови на одржавању општинског
пута и улице, по правилу, изводе се тако да
се не забрањује саобраћај на истим.
У случају да се радови на одржавању
општинског пута и улице не могу извести
без забрана саобраћаја Одељење за
привредни и економски развој и дијаспору
општине Велико Градиште, по претходно
прибављеном мишљењу министарства
надлежног за унутрашње послове, донеће
решење о забрани саобраћаја на општинском
путу и улици, којим ће утврдити трасу
којом ће се одвијати саобраћај и под којим
условима, а уз сагласност управљача
јавног пута на који се врши преусмеравање
саобраћаја.
О забрани саобраћаја на општинском
путу и улици, Управљач јавног пута је дужан
да путем средстава јавног информисања
обавести јавност 48 часова пре почетка
забране саобраћаја.
Члан 46.
У случају прекида саобраћаја на
општинском путу и улици, због елементарних
непогода, Управљач јавног пута поступа
на основу посебног плана за отклањање
последица од елементарних непогода.

VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 47.
Изградња
и
реконструкција
општинског пута и улице, као и путних
објеката врши се у складу са законом којим
се уређује планирање и изградња и Законом
о јавним путевима.
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Члан 48.

Инвеститор изградње општинског
пута и улице дужан је да, најмање 30 дана
пре почетка радова на изградњи, односно,
реконструкцији општинског пута, улице
или путног објекта, о томе обавести јавност
путем средстава јавног информисања или на
други уобичајени начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна
да се старају о објектима, постројењима,
уређајима,
инсталацијама
водовима
уграђеним у труп општинског пута и улице
и у земљишном појасу општинског пута
ван насеља, односно у путном објекту
(канализација,
водовод,
електричне,
телекомуникационе инсталације и сл), дужна
су да ускладе радове на истим са радовима
на реконструкцији општинског пута, улице,
односно путног објекта.
Инвеститор је дужан да, најмање 60
дана пре почетка радова из става 1. овог
члана, писмено обавести лица из става 2.
овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна
су да при реконструкцији или извођењу
других радова на општинском путу, улици
или путном објекту, о свом трошку, а при
изградњи општинског пута и улице, односно
путног објекта, о трошку инвеститора,
изместе објекте, постројења, уређаје,
инсталације и водове, или их прилагоде
насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана
не изместе, односно не прилагоде објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове
до почетка извођења радова на изградњи,
односно реконструкцији општинског пута,
улице или путног објекта, или извођењу
других радова на истим, одговарају за
штету која настане због неблаговременог
отпочињања извођења тих радова.
Члан 49
У случају да постојећи општински
пут и улицу, односно њихов део, треба
изместити због грађења другог објекта,
општински пут или улица, односно део
који се измешта, мора бити изграђен са

елементима који одговарају категорији тог
пута.
Трошкове измештања, из става 1.
овог члана, сноси инвеститор објекта због
чије изградње се врши измештање, ако
се другачије не споразумеју инвеститор и
Управљач јавног пута.
Члан 50.
На местима подложним одроњавању
или изложеним снежним наносима, бујицама
и јаким ветровима, мора се обезбедити
заштита општинског пута и улица, као и
саобраћаја:
1. изградњом сталних објеката (потпорни,
обложни, преградни и ветробрански
зидови и сл);
2. сађењем заштитних шумских појасева и
других засада, и
3. постављањем привремених направа
(палисаде, дрвене лесе, металне решетке,
жичане мреже и сл).
Члан 51.
Пројектовање,
изградња,
реконтрукција општинског пута и улица, као
и коришћење материјала, врши се применом
техничких прописа и стандарда за ту врсту
објеката, односно материјала.
Општински пут и улица морају да
се планирају, пројектују и граде тако да
се планска и техничка решења ускладе са
најновијим знањима технике пројектовања
и изградње општинских путева и улица,
са захтевима безбедности саобраћаја,
са економским начелима и мерилима за
оцену оправданости њихове изградње и
са прописима о заштити животне средине,
тако да штетни утицаји на средину због
очекиваног саобраћаја буду што мањи.
Општински пут и улица, њихов део и
путни објекат подобни су за употребу када
се на начин прописан законом утврди да у
погледу безбедности саобраћаја испуњавају
техничке прописе и стандарде који се односе
на ту врсту објеката.
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Члан 52.
Управљач јавног пута дужан је
да путем средстава јавног информисања
објави предају општинског пута и улице на
употребу.
VII НАДЗОР
Члан 53.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши Одељење за првредни и економски
развој и дијаспору општине Велико
Градиште
Инспекцијски надзор над применом
ове одлуке врши Одељење за инспекцијске
послове општине Велико Градиште
У вршењу инспекцијског надзора
над применом ове (Одлуке), Одељење за
инспекцијске послове општине Велико
Градиште има сва права, дужности и
овлашћења из Закона о јавним путевима.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
Новчаном казном у фиксном износу
од 100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице – Управљач јавног пута ако:
1. не обезбеди контролу извођења радова
на изградњи објеката и постављању
постројења, уређаја и инсталација (члан
13. став 2);
2. не штити општински пут на начин
прописан одредбом члана 22. став 1.
Одлуке;
3. уредно не одржава и не обнавља засаде
(члан 22. став 2);
4. у обављању послова заштите јавног пута
не спроводи свакодневно активности
прописане у члану 26. став 1. ове одлуке;
5. не поднесе писмени захтев прописан у
члану 26. став 2. ове одлуке;
6. поступа супротно члану 27. став 2. ове
одлуке;
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7. о издатим посебним дозволама за
ванредни превоз не обавести органе и
лице из члана 29. став 4. ове одлуке;
8. поступи супротно члану 34. став 1, 2. и
3. ове одлуке;
9. не обавести благовремено јавност путем
средстава јавног информисања или на
други уобичајени начин и не предузме
потребне мере обезбеђења супротно
одредби члана 35. став 3. ове одлуке;
10. не обавештава јавност и кориснике
путева на начин прописан у члану 36.
Ове одлуке;
11. поступа супротно члану 37. ове одлуке;
12. у случају забране саобраћаја не поступи
на начин прописан у члану 45. став 3. ове
одлуке;
13. поступа супротно члану 46. ове одлуке;
14. у случају прекида саобраћаја због
елементарних непогода не поступа на
основу посебног плана (члан 47);
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном 15.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 55.
Новчаном казном у износу од
100.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. изводи
радове
на
општинском
путу и улици (грађење, односно
постављање водовода, канализације,
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл), супротно
члану 13. став 1. ове одлуке;
2. изводи радове у заштитном појасу
поред општинског пута ван насеља без
претходно прибављене сагласности
Управљача јавног пута, односно
супротно начину и условима утврђеним
у издатој сагласности (члан 13. став 2.);
3. у појасу контролисане изградње отвара
рудник, каменолом и депонију отпада и
смећа (члан 14. став 2);
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4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
општинских путева и улица супротно
члану 15. ове одлуке;
5. оставља грађевински и други материјал
поред општинског пута и улице тако
да тиме умањује прегледност на истим
(члан 18);
6. врши изградњу прукључка прилазног
пута на општински пут и улицу без
сагласности Управљача јавног пута
(члан 19);
7. не изгради земљани или прилазни пут
који се укршта или прикључује на
општински пут на начин прописан у
члану 20. став 1. ове oдлуке;
8. не омогући прилаз општинском путу
и улици, односно путном објекту ради
извођења радова на одржавању истих
(члан 21. став 2);
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16. спушта низ косине засека, усека и насипа
општинског пута и улице, дрвену грађу,
дрва за огрев, камење и други материјал
(члан 24. став 1. тачка 11) ;
17. пали траву и друго растиње на
општинском путу и улици, као и отпадне
предмете и материјале (члан 24. став 1.
тачка 12);
18. наноси блато са прилазног пута на
општински пут и улицу (члан 24. став 1.
тачка 13);
19. пушта без надзора стоку на општински
пут и улицу;
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге
пољопривредне машине и оруђе на
општинском путу и улици (члан 24. став
1. тачка 15);

9. поступа супротно члану 23. ове одлуке;

21. кочи запрежним возилима спречавањем
окретања точкова (члан 24. став 1. тачка
16);

10. спречи отицање вода са оппштинског
пута и улице, а посебно из путног
јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречава даље отицање вода ка њиховим
реципиентима (члан 24. став. 1. тачка 5);

22. укључује и искључује возило на
општински пут и улицу ван прикључка
или укрштаја и наноси блато на
општински пут и улицу, (члан 24. став 1.
тачка 17);

11. просипа, оставља или баца материјал,
предмете и смеће на општински пут и
улицу (члан 24. став 1. тачка 6);

23. зауставља или оставља возило којим
омета коришћење општинског пута и
улице (члан 24. став 1. тачка 18);

12. замашћује општински пут и улицу
мазивима
или
другим
сличним
материјама (члан 24. став 1. тачка 7);

24. врши и друге радње којим се оштећује
или би се могао оштетити општински пут
и улица или ометати одвијање саобраћаја
на њима (члан 24. став 1. тачка 19);

13. поставља и користи светла или друге
светлосне уређаје на општинском путу
и улици, као и поред истих, којима се
омета одвијање саобраћаја (члан 24. став
1. тачка 8);
14. оре и изводи друге пољопривредне радове
на банкинама, косинама и земљишном
појасу (члан 24. став 1. тачка 9);
15. вуче предмете, материјале, оруђе и
другу врсту терета по општинском путу
и улици (греде, балване, гране, камене
блокове, плугове, дрљаче и сл), (члан 24.
став. 1. тачка 10);

25. поступа супротно члану 25. ове одлуке
26. користи у саобраћају на општинском
путу и улици моторна и прикључна
возила, осим возила са гусеницима, без
точкова са пнеуматицима (члан 28. став
1);
27. користи у саобраћају на општинском
путу и улици, са савременим коловозним
застором, возила са гусеницама које
нису снабдевене облогом са равним
површинама или другим одговарајућим
облогама (члан 28. став 2);
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28. користи запрежна возила са укупном
масом преко три тоне без точкова са
пнеуматицима (члан 28. став 4);
29. не усклади обављање ванредног превоза,
са управљачем јавног пута (члан 30. став
2);
30. не обавести министарство надлежно
за унутрашње послове о обављању
ванредног превоза, који се обавља без
издате дозволе, ради интервенције
приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране
земље, које је усклађено са управљачем
јавног пута (члан 30. став 2);
31. за време трајања искључења, користи
возило које је у вршењу контроле
искључено из саобраћаја (члан 31. став
3);
32. не обавља ванредни превоз у складу са
дозволом (члан 32. oдлуке);
33. не уклони са трупа општинског пута и
улице возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила у
року из члана 34. став 1. ове oдлуке;
34. не уклони са земљишног појаса
општинског пута и улице, возило које се
онеспособи за даљу вожњу, као и терет
који је пао са возила, у року из члана 34.
став 2. овог закона;
35. заустављено и остављено возило, не
уклони са трупа општинског пута и улице,
као и са земљишног појаса општинског
пута ван насеља у року прописаном у
члану 34. став 1. и 2. ове oдлуке;
36. при уклањању возила и терета са трупа
општинског пута и улице, односно
земљишног појаса општинског пута ван
насеља причини штету на истим (члан
34. став 3);
37. поступи супротно члану 49. став 1, 2. и
3. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у износу
од 25.000,00 динара и одговорно лице у
правном лицу.
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Члан 56.
Новчаном казном у износу од
50.000,00 динара, казниће се за прекршаj
предузетник ако:
1. изводи радове на општинском путу и улици
(грађење, односно постављање водовода,
канализације,телекомуникационих
и
електро водова, инсталација, постројења
и сл), супротно члану 13. став 1. ове
Одлуке;
2. изводи радове у заштитном појасу
поред општинског пута ван насеља без
претходно прибављене сагласности
Управљача јавног пута, односно
супротно начину и условима утврђеним
у издатој сагласности Управљача јавног
пута (члан 13. став 2);
3. у појасу контролисане изградње отвара
рудник, каменолом и депонију отпада и
смећа (члан 14. став 2);
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред
општинских путева и улица супротно
члану 15. ове oдлуке;
5. оставља грађевински и други материјал
поред општинског пута и улице тако
да тиме умањује прегледност на истим
(члан 18);
6. врши изградњу прукључка прилазног
пута на општински пут и улицу без
сагласности Управљача јавног пута
(члан 19);
7. не изгради земљани или прилазни пут
који се укршта или прикључује на
општински пут на начин прописан у
члану 20. став 1. ове oдлуке;
8. не омогући прилаз општинском путу
и улици, односно путном објекту ради
извођења радова на одржавању истих
(члан 21. став 2);
9. поступа супротно члану 23. ове одлуке;
10. спречи отицање вода са оппштинског
пута и улице, а посебно из путног
јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречава даље отицање вода ка њиховим
реципиентима (члан 24. став. 1. тачка 5);
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11. просипа, оставља или баца материјал,
предмете и смеће на општински пут и
улицу (члан 24. став 1. тачка 6);
12. замашћује општински пут и улицу
мазивима
или
другим
сличним
материјама (члан 24. став 1. тачка 7)
13. поставља и користи светла или друге
светлосне уређаје на општинском путу
и улици, као и поред истих, којима се
омета одвијање саобраћаја (члан 24. став
1. тачка 8);
14. оре и изводи друге пољопривредне радове
на банкинама, косинама и земљишном
појасу (члан 24. став 1. тачка 9);
15. вуче предмете, материјале, оруђе и
другу врсту терета по општинском путу
и улици (греде, балване, гране, камене
блокове, плугове, дрљаче и сл), (члан 24.
став. 1. тачка 10);
16. спушта низ косине засека, усека и насипа
општинског пута и улице, дрвену грађу,
дрва за огрев, камење и други материјал
(члан 24. став 1. тачка 11);
17. пали траву и друго растиње на
општинском путу и улици, као и отпадне
предмете и материјале (члан 24. став 1.
тачка 12);
18. наноси блато са прилазног пута на
општински пут и улицу (члан 24. став 1.
тачка 13);
19. пушта стоку на општински пут и улицу
без надзора, врши напасање и напасање
и напајање стоке на истим (члан 24. став
1. тачка 14);
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге
пољопривредне машине и оруђе на
општинском путу и улици (члан 24. став
1. тачка 15);
21. кочи запрежним возилима спречавањем
окретања точкова (члан 24. став 1. тачка
16);
22. укључује и искључује возило на
општински пут и улицу ван прикључка
или укрштаја и наноси
блато на
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општински пут и улицу, (члан 24. став 1.
тачка 17);
23. зауставља или оставља возило којим
омета коришћење општинског пута и
улице (члан 24. став 1. тачка 18);
24. врши и друге радње којим се оштећује
или би се могао оштетити општински пут
и улица или ометати одвијање саобраћаја
на њима (члан 24. став 1. тачка 19);
25. поступа супротно члану 25. ове одлуке;
26. користи у саобраћају на општинском
путу и улици моторна и прикључна
возила, осим возила са гусеницима, без
точкова са пнеуматицима (члан 28. став
1);
27. користи у саобраћају на општинском
путу и улици, са савременим коловозним
застором, возила са гусеницама које
нису снабдевене облогом са равним
површинама или другим одговарајућим
облогама (члан 28. став 2);
28. користи запрежна возила са укупном
масом преко три тоне без точкова са
пнеуматицима (члан 28. став 4);
29. обавља ванредни превоз без посебне
дозволе Управљача јавног пута (члан 29.
став 2);
30. не усклади обављање ванредног превоза,
са управљачем јавног пута (члан 30. став
2);
31. не обавести министарство надлежно
за унутрашње послове о обављању
ванредног превоза, који се обавља без
издате дозволе, ради интервенције
приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране
земље, које је усклађено са управљачем
јавног пута (члан 30. став 2);
32. за време трајања искључења, користи
возило које је у вршењу контроле
искључено из саобраћаја (члан 31. став
3);
33. не обавља ванредни превоз у складу са
дозволом (члан 32. одлуке);
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34. не уклони са трупа општинског пута и
улице возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила у
року из члана 34. став 1. ове одлуке;

биће изабрани путем јавних надметања,
сходно Закону о јавним набавкама.

35. не уклони са земљишног појаса
општинског пута и улице, возило које се
онеспособи за даљу вожњу, као и терет
који је пао са возила, у року из члана 34.
став 2. овог закона;

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о општинским
путевима у општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“бр.7/17)

36. заустављено и остављено возило, не
уклони са трупа општинског пута и улице,
као и са земљишног појаса општинског
пута ван насеља у року прописаном у
члану 34. став 1. и 2. ове одлуке

Члан 59

37. при уклањању возила и терета са трупа
општинског пута и улице, односно
земљишног појаса општинског пута ван
насеља причини штету на истим (члан
34. став 3);
38. поступа супротно члану 49. ове одлуке;
39. измештени општински пут и улица,
односно њихов део није изграђен са
елементима који одговарају категорији
истих;

Члан 58.

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласник
општине Велико Градиште”.
Број: 344-66/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

40. поступа супротно члану 51. ове одлуке;
41. пројектовање,
изградњу
односно
реконтрукцију општинског пута и улице,
као и коришћење материјала врши
супротно одредби члана 52. став. 1. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. тачка 1-38.
овог члана казниће се физичко лице новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
До избора Управљача јавног пута
сходно закону о јавноприватном партерсту
и концесијама, надлежност управљача
јавног пута вршиће Одељење за привредни
и економски развој и дијаспору општине
Велико Градиште, а вршиоци услуга
одржавања путне инфраструктуре и других
услуга предвиђеним одредбама ове Одлуке

На основу члана 27. став 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“,
број 72/2011, 88/2013, 105/2014 104/2016
– др. закон и 108/2016), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон),
члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14,
5/16, 28/2016 и 14/17) и Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и
уступања
искоришћавања
других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 16/2018),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је,
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о јавној својини општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 14/2017)
речи: „Уредба о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015
и 42/2017)“ у одређеном падежу, замењују
се речима: „Уредба о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018)“ у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
гласи:

У члану 11. додаје се став 3. који

„У ту сврху формира се комисија
у оквиру општинске управе, односно
одељења надлежног за локалну пореску
администрацију, ради прибављања и
утврђења тржишне вредности предметне
непокретности.“
Члан 3.
У члану 13. став 4. речи: „судски
оверено“, замењују се речима: „оверено од
стране јавног бележника“.
Члан 4.
У члану 16. став 1. додаје се алинеја
15. која гласи:
„- обавештење да заинтересовани
понуђачи могу да разгледају непокретнот,
која је предмет јавне продаје, све до дана
одржавања јавне продаје.“
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Члан 5.
У члану 26. став 1. после речи: „могу
се дати у закуп“ , додају се речи: „полазећи
од тржишне висини закупнине,“.
Додаје се став 2. који гласи:
„У ту сврху формира се комисија
у оквиру општинске управе, односно
одељења надлежног за локалну пореску
администрацију, ради прибављања и
утврђења тржишне висине закупнине
предметне непокретности.“
Постојећи став 2. постаје став 3.
Члан 6.
У члану 36. став 1. алинеја 7. мења се
и гласи:
„- када се непокретност не изда у
закуп ни после спроведених четири и више
поступака јавног оглашавања, али не испод
60% од тржишне висине закупнине за ту
непокрентост, чији износ умањења утврђује
надлежни орган носиоца права јавне
својине према кретању висине закупнине
на тржишту, с тим што у том случају рок
трајања закупа не може бити дужи од три
године;“
Додају се алинеје 13. и 14. које гласе:
„- када се непокретност која је
у јавној својини, односно која ће до
дана примопредаје бити стечена у јавну
својину, даје у закуп у циљу реализације
инвестиционог пројекта којим се у року од
највише три године од дана стицања права
закупа отпочне индустријска производња
и обезбеди, уз обавезу одржавања броја
запослених у периоду од пет година након
достизања пуне запослености:
(1) најмање 1.000 нових радних
места на неодређено време повезаних са
инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у прву групу;
(2) најмање 350 нових радних
места на неодређено време повезаних са
инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у другу или трећу
групу;
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(3) најмање 100 нових радних
места на неодређено време повезаних са
инвестиционим пројектом у јединицама
локалне самоуправе које су према степену
развијености разврстане у четврту групу,
укључујући и девастирана подручја;
- када давање у закуп непокретности
у јавној својини тражи удружење које
остварује сарадњу са министарством
надлежним за послове одбране у областима
од значаја за одбрану или које негује
традиције ослободилачких ратова Србије на
основу Уредбе о критеријумима и поступку
доделе средстава за учешће у финансирању
програма рада удружења грађана који
се заснивају на активностима од значаја
за одбрану („Службени гласник РС”, бр.
100/08, 3/14 и 37/15).“
Остале
неизмењене.

Члан 7.
одредбе Одлуке

остају

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 464-142/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачке
26. и 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/2014) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ број 9/08,5/14,5/16, 28/16
и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је
OДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА
ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак и
начин решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа напуштених паса,
на територији општине Велико Градиште.
Члан 2.
Под напуштеним псом у смислу ове
Одлуке сматра се пас који нема власника
односно држаоца или који се необележен (без
уграђеног чипа), лишен бриге, неге, надзора
затекне на јавној површини општине Велико
Градиште.
Оштећени у смислу одредаба ове
одлуке је грађанин кога је ујео напуштени
пас, односно лице коме је напуштени пас
повредио или усмртио домаћу животињу
(овце, козе, живину и сл.).
Члан 3.
Након уједа или напада од стране
напуштеног пса, оштећени подноси
писану пријаву о насталом уједу (у даљем
тексту: штетни догађај) инспектору за
заштиту животне средине или комуналном
инспектору Општинске управе Велико
Градиште, у року од 24 часа од тренутка
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уједа.(Образац 1, који је саставни део ове
Одлуке).
Изузетно,
због
медицинске
интервенције, односно задржавања, тај
рок се може продужити, али најдуже до 48
часова од уједа, односно 72 часа, у случају
државног празника и викенда.
Члан 4.
Пријава из члана 3. ове Одлуке
садржи податке о оштећеном лицу (име и
презиме, адреса становања, ЈМБГ), место,
датум и час насталог догађаја и кратак опис
догађаја.
Оштећено лице је обавезно, да у
пријави наведе све околности везане за
критичан случај, евентуалне сведоке, као и
да опише пса од кога је претрпео повреде.
Оштећено лице је у обавези да са
инспектором за заштиту животне средине
или комуналним инспектором оде на лице
места, уколико је то неопходно, ради даљег
утврђивања чињеница везаних за догађај,
претпостављени разлог уједа (агресивна
животиња,
евентуално
злостављање
животиње), фотографисање пса и др.
Члан 5.
Инспектор за заштиту животне
средине, односно комунални инспектор
обавезан да оштећеном лицу изда потврду
о пријављеном догађају. (Образац 2, који је
саставни део ове Одлуке ).
Инспектор за заштиту животне
средине, односно комунални инспектор
је дужан да у сарадњи са надлежном
ветеринарском станицом на територији
општине Велико Градиште организује
предузимање корака у циљу идентификације
пса када се на основу постојећег чипа утврђује
њихов власник или држалац,односно у
случају необележене животиње прикупљају
докази у циљу утврђивања да ли ухваћени
пас има власника, односно држаоца, податке
о месту догађаја и др.

Члан 6.
Оштећено лице је у обавези, да се
одмах по настанку штетног догађаја јави
у надлежну здравствену установу ради
збрињавања.
Оштећено лице је у обавези, да о
несрећном случају без оклевања обавести
Одељење
Министарства
унутрашњих
послова у Великом Градишту, о чему ће
надлежна лица да сачине службену белешку.
Члан 7.
Оштећено лице може да поднесе
Захтев за накнаду штете услед уједа
напуштених паса односно коме је напуштени
пас повредио или усмртио домаћу
животињу Комисији за утврђивање основа
и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених паса(Образац 3, који је саставни
део ове Одлуке).
Захтев за накнаду штете у смислу
става 1. овог члана оштећено лице може да
поднесе најкасније 8 дана од дана штетног
догађаја.
Рок из става 2. овог члана може
се продужити из објективних разлога
(временски период лечења, прибављање
медицинске документације) али не дуже од
15 дана од дана настанка штетног догађаја,
под условом да је оштећени поднео пријаву
инспектору за заштиту животне средине
односно комуналном инспектору у року
предвиђеним чланом 3. Овое Одлуке.
Захтев за накнаду штете из става
1. овог члана мора да садржи веран опис
самог догађаја и његову локацију, опис пса
(по могућству и фотографију), ближи опис
претрпљених повреда, све потребне податке
о непосредним сведоцима догађаја, као
и предлог висине износа накнаде која се
потражује.
Члан 8.
Уз захтев за накнаду штете оштећено
лице дужно је да достави документацију
(оригинал или оверену фотокопију) којом
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ће оправдати поднети захтев и приложити
доказе о насталом случају уједа.
Уз захтев оштећено лице обавезно
доставља:
1. фотокопију личне карте, односно извод
из матичке књиге рођених за малолетно
лице;
2. потврду издату од стране инспектора
за заштиту животне средине односно
комуналног испектора да је случај
пријављен у року из члана 3. Ове Одлуке;
3. уверење издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије,
ПС Велико Градиште, да је догађај
пријављен;
4. комплетну медицинску документацију
која се односи на повреду у оригиналу
(извештај лекара примарне здравствене
заштите, извештај инфектолога или
другог специјалисте у зависности од врсте
повреде), односно извештај надлежног
ветеринара уколико је повређена или
усмрћена домаћа животиња,
5. фотографије места (део тела) уједа из
ДЗ Велико Градиште, која настаје уз
писмену сагласност пацијента.
6. фотокопију картице текућег рачуна
оштећеног
7. писмену изјаву подносиоца о спорном
догађају
под
претњом
моралне,
материјалне и кривичне одговорности за
давање лажне изјаве;
8. друге доказе који могу бити од значаја за
решавање захтева.
Члан 9.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору Општинске управе
општине Велико Градиште примљене
захтеве из члана 7. Ове Одлуке доставља
општинској Комисији за утврђивање основа
и висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица (у даљем тексту: Комисија) у
року од 3 дана од дана пријема.
Члан 10.
Комисију из члана 9. Ове Одлуке
образује Општинско веће општине посебним
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актом, у року од 7 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
и то:
•
•
•
•
•

Комисија је састављена од 5 чланова

одборник Скупштине општине Велико
Градиште-председник комисије;
општински јавни правобранилац;
здравствени радник-доктор медицине;
ветеринар;
представник Општинске управе;
Члан 11.

Комисија је дужна да примљене
захтеве размотри и упути предлог
председнику општине Велико Градиште
најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева.
У току свог рада, а у циљу прибављања
додатних информација и утврђивања
релевантних чињеница, Комисија може
позвати оштећено лице, узимати изјаве
од сведока догађаја, вршити консултације
и провере са надлежним органима и
установама и др.
Комисија по разматрању примљеног
захтева сачињава акт о предложеној висини
накнаде штете и исти упућује оштећеном.
Након добијене сагласности од
оштећеног на предложену висину накнаде
штете, Комисија сачињава предлог акта који
садржи износ накнаде штете и образложење
и исти доставља председнику општине
Велико Градиште.
По предлогу Комисије из става 2.
овог члана, председник општине Велико
Градиште доноси акт којим се утврђује
висина накнаде штете.
По разматрању примљеног захтева,
Комисија доноси одлуку и упућује предлог
председнику општине и то да:
- прихвати захтев и са оштећеним лицем
закључи вансудско поравнање о накнади
штете на висину новчаног износа који је
Комисија предложила;
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•
•

одбије захтев;
одбаци захтев.
Предлог Комисије из става 3. овог
члана мора бити образложен.
Акт Председника општине Велико
Градиште из става 3. овог члана, са
комплетним списима, Комисија доставља
Правобранилаштву.
Правобранилаштво
је
обавезно
да у року од 7 дана од дана пријема акта
председника општине Велико Градиште
обавести оштећеног о датуму потписивања
вансудског поравнања.
Члан 12.
Уколико је предлог Комисије да се
оштећеном исплати накнада штете у износу
већем од 50.000,00 динара, председник
општине дужан је да прибави сагласност
Општинског већа.
Члан 13.
По прибављеној сагласности од
Општинског већа (за накнаду штете у
износу већем од 50.000,00 динара), Комисија
за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица
оштећеном лицу доставља предлог висине
накнаде штете и оставља му рок од три
дана, да се писмено изјасни о понуђеном
износу, или да своју сагласност да, усмено
на записник пред тим органом.
Уколико оштећено лице да сагласност
на предложену висини новчане накнаде
штете, Комисија за утврђивање основа и
висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица даје предлог Општинском
правобранилаштву да са оштећеним
закључити споразум о мирном решењу
спора.
Члан 14.
Општински
правобранилац
је
обавезан да у року од 15 дана од дана
пријема предлога Комисије донесе акт
по захтеву оштећеног лица, да закључи
вансудско поравнање или писмено обавести

подносиоца захтева да је надлежна Комисија
одбила његов захтев.
Члан 15.
Административне
послове
за
потребе рада Комисије обавља Одељење за
привредни и економски развој и дијаспору.
Комисија образована Решењем о
образовању комисије за утврђивање основа
и висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица на територији општине Велико
Градиште 020-98/2016-01-4 и Решењем
о разрешењу и именовању председника
комисије за утврђивање основа и висине
накнаде штете настале услед уједа паса
луталица на територији општине Велико
Градиште бр.020-46/2017-01-4 наставља са
радом по одредбама ове одлуке.
Члан 16.
Инспектор за заштиту животне
средине односно комунални инспектор је у
обавези да устроји, уредно води евиденцију
о поднетим пријавама и издатим потврдама
оштећеним лицима, као и да о поднетим
пријавама и издатим потврдама уредно
обавештава Комисију и руководиоца
одељења.
Извештаји из става 1. овог члана
достављају се најкасније до 5-ог у месецу за
претходни месец.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Општинском
службеном гласнику општине Велико
Градиште, а престаје да важи Одлука о
поступку и начину решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед уједа паса
луталица (“Сл. гласник Општине Велико
Градиште“ бр 28/16).
Број: 401-157/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Образац 1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за инспекцијске послове
ПРЕДМЕТ: Пријава уједа пса
Дана _______________ у ______________ часова, у насељеном месту _____________________ у улици
__________________________ испред _______________________________________ (навести кућни број или
други постојећи објекат) претрпео – ла сам, односно моје малолетно дете _______________________________
претрпело је штету насталу услед уједа пса.
Околности везане за критичан догађај: __________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ (опис пса ).
Опис догађаја:
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Сведоци: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (навести личне
податке о сведоцима).
У Великом Градишту, _______________ године
Подносилац пријаве:
_________________
адреса становања
_________________
телефон
_________________
број л.к.
_________________
ЈМБГ
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Образац 2.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одељење за инспекцијске послове
ДАНА: __________
БРОЈ: ________
ПОТВРДА
Којом се потврђује да је __________________________ из __________________ __________________ дана
______________ године, пријавио Комуналној и инспекцији за заштиту животне средине општине Велико
Градиште, ујед пса који се догодио у
___________________________________________________________________ дана ______________ године у
___________ часова, при чему је штету претрпео
_______________________________________________________________________. Подносиоцу пријаве
_________________________________ су приказани евиденциони картони паса који су ухваћени на јавној
површини, стерилисани, вакцинисани и враћени на место хватања.
Именовани није – јесте препознао пса у евиденцији ухваћених паса коју води ова Служба.
______________________
инспектор за заштиту животне средине/комунални инспектор

Образац 3
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете услед уједа пса луталице
Дана _______________ у _______________ у улици _______________________ претрпео-ла сам, односно моје
малолетно дете ______________________________ преетрпело је штету насталу услед уједа пса /мачке:
_________________________ __________________________________________.
Опис пса / мачке: ________________________________________________________
Власника: _________________________________________ из __________________, ул.
________________________________.
Опис догађаја:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Опис повреде:
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведоци: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ (обавезно унети личне податке сведока: име и презиме,
адреса, број телефона)
На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од: ______________________ динара који
треба уплатити на жиро рачун, односно текући рачун број:
_________________________________________________ који се води код:
___________________________________.
Уз захтев прилажем:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
У _________________
Дана _________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
______________________
Име и презиме
______________________
Адреса
лк.бр.__________________
ПУ ____________________
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На основу члана 32. ст. 1. тач. 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон),
члана 40. ст. 1. тачка 8. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17),

На основу члана 32. ст. 1. тач. 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон),
члана 40. ст. 1. тачка 8. Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17),

Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 17. седници одржаној
дана 11.06.2018. године донела је,

Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 17. седници одржаној
дана 11.06.2018. године донела је,

ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАЗВОЈУ
МЕЂУНАРОДНОГ САОБРАЋАЈНОГ
КОРИДОРА-ИСТОК
Члан 1
Скупштина
општине
Велико
Градиште овом одлуком изражава пуну
подршку у реализацији мултимодалног
саобраћајног коридора-Исток који је од
великог значаја за цео регион источне
Србије.
Члан 2
Општина Велико Градиште активно
ће пружати сваку врсту помоћи и учествоваће
у развоју овог пројекта, у складу са својим
могућностима.
Члан 3
Општина Велико Градиште даће
свој пуни допринос заједничкој сарадњи
свих локалних самоуправа у реализацији
мултимодалног саобраћајног коридораИсток.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 348-1/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА РАД ЧЛАНОВА У
РАДНИМ ТЕЛИМА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
накнаде, услови плаћања и друга питања
од значаја за остваривање права на накнаду
трошкова који настају у обављању права
и дужности члана у радним телима које
образује Председник општине Велико
Градиште и Начелник општинске управе
Општине Велико Градиште.
Члан 2.
Члановима радних тела које образује
Председник или Начелник, кад учествују у
раду радног тела припада накнада у висини
од 2.000,00 динара по одржаној седници.
Запослени у Општинској управи општине
Велико Градишту као и лица запослена
код корисника буџетских средстава немају
право на накнаду из става 1. ако се седница
одржава у току радног времена.
Члановима радних тела признаје се
право на накнаду трошкова превоза у висини
стварне цене превоза јавног превозника како
за долазак на седницу, тако и за повратак до
свог места пребивалишта.
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Председник или Начелник имају
право да утврде накнаду за рад члановима
радног тела у другом износу у односу
на став 1. овог члана, под условом да су
послови радног тела знатно сложенији од
уобичајених.
Члан 3.
Накнаде утврђене овом Одлуком
исплаћују се из средстава буџета општине
Велико Градиште.

Члан 4.
Накнаде по овој Одлуци исплаћују
се на текући рачун или готовнински
исплатом на руке од стране обрачунске
службе Општинске управе општине Велико
Градиште у року од 15. дана рачунајући од
дана када је одржана седница радног тела.
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понуда („Службени гласник РС“,број 16
од 5 марта 2018.) у складу са чланом 11, и
у вези члана 35. Одлуке о грађевинском
земљишту (“Службени гласник општине
Великог Градиште”, бр. 33/2016), члана
40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17), члана 136. Закона о општем управном
поступку (“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016), по
спроведеном поступку отуђења у складу са
Решењем Председника број 464-114/2018
-01-2 општине Велико Градиште, на захтев
Одељења за урбанизам, комунално стамбене
и имовинско правне послове Општинске
управе општине Велико Градиште, и
предлог Општинског Већа општине Велико
Градиште,
Скупштина
општине
Велико
Градиште на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је,

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“
Број: 401-158/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 99. Закона о
планирању и изградњи („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) ); Уредбe о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давање у
закуп ствари у јавној својини односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права,као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених

Р

Е
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Е

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I
. 1. ОТУЂУЈE СЕ, из јавне својине
општине Велико Градиште, поступком
непосредне
погодбе, уз накнаду, доле
наведена непокретност коју чини:
а) кат. парц. бр. 2366/470
„Kарпатска“, шума 1 класе, градско
грађевинско земљиште у површини од 1,16
ари уписана у Лист непокретности бр. 2195
к.о. Велико Градиште као јавна својина
општине Велико Градиште, АЛЕКСИЋ
(Станиша) СЛАЂАНЕ из Великог Градишта
ул. Језерска бр. бб.
Предметна парцела служи искључиво
за исправку граница суседне парцеле број
2358 К.О Велико Градиште и на њој градња
објеката било које врсте није дозвољена.
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II

Износ накнаде за непокретност која
се отуђује износи 1.844,54 дин/м² и укупно
износи за непокретност као целину 213
966,85 динара.
Накнада за отуђено неизграђено
грађевинско земљиште плаћа се сагласно
условима
прописаним
Одлуком
о
грађевинском земљишту СО Велико
Градиште.
Општина
Велико
Градиште
дозвољава стицаоцу да своје право својине
укњижи у одговарајућим Јавним књигама.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року
од 30 дана од дана правоснажности овог
Решења, са општином Велико Градиште
закључи Уговор, којим ће уредити међусобна
права и обавезе.
У случају да стицалац са општином
Велико Градиште не закључи Уговор у
року предвиђеним чланом 36. Одлуке
о грађевинском земљишту, СО Велико
Градиште, ће на предлог Општинске управе,
ставити ван снаге решење о отуђењу.
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Председник
општине
Велико
Градиште је у складу са чланом 11. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
33/2016) и са чланом 74. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), донео решење
бр. 464-114/2018 од 09.05.2018 године
покренуо поступак отуђења непокретности
непосредном погодбом из јавне својине
општине Велико Градиште.
Поступак отуђења је сагласно члану
11 а у вези члана 27. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 33/2016) спроведен
непосредном погодбом, а на захтев

подносиоца захтева Алексић Слађане из
Великог Градишта сходно члану 28. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште број
33/2016) пред Одељењем за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове.
Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове,
као надлежно сходно члану 28. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште“
бр. 33/2016) након примљеног захтева,
спровело је Одлуком о грађевинском
земљишту прописане радње: поднеском
број 464-472/2017 од 12.12.2017 године
затражило од Урбанистичке службе
Информацијом о локацији, поднеском број
06.10.2017 обратила Одељењу локалне
пореске администрације-Комисија
за
процену тржишне вредности, за процену
тржишне вредности преметне парцеле,
која је поднеском Број 436-5/225/20175-2 од 01.12.2017, поднела поднесак
број 464-472/2018 од 08.05.2018. године
Општинском Јавном Правобраниоцу захтев
за достављање сагласности на исправку
граница парцела, на шта је правобранилац
одговорио позитивно поднеском број
11/18
од 9.5.2018. године, обавестила
обавештењем
број
464-472/2018
од
09.05.2018 године подносиоца о процењеној
тржишној вредности предметне парцеле,
размотрила одговор на послато обавештење
примљен
на
писарницу
општинске
управе општине Велико Градиште дана
11.05.2018. године, доставило образложен
предлог заинтереованог лица о покретању
поступка председнику општине о отуђењу
непопокретности непосредном погодбом
на основу чијег решења је сам поступак
и покренут, обавестило Скупштинску
комисију о прибављању и отуђењу
непокретности непосредном погодбом о
термину разматрања понуде.
Пошто је Комисија размотрила захтев
подносиоца са пропратном документацијом,
утврдила је да иста испуњава све услове који
се тичу отуђења непокретности непосредном
погодбом, и о истом сачинила записник
који је доставила Одељењу за урбанизам,
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комунално-стамбене и имовинско правне
послове.
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове,
након детаљног разматрања доставило је
општинском Већу образложен предлог за
отуђење предметне непокретности.
Из свега напред изнетог а у складу
са одредбом члана 11. ст. 1. Одлуке о
грађевинском
земљишту
(“Службени
гласник општине Великог Градиште”, бр.
33/2016), члана 99. Закона о планирању и
изградњи („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) а сагласно са одредбом
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16
и 14/17), Скупштина општине је донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог
Решења жалба није допуштена, већ се
примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-143/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу 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) а у складу са чл. 3. и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чл. 2., 3. и 19. став 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 28/2016
и 14/2017), члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
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Градиште”, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016) и чл.
136. и 137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 17. седници одржаној 11.06.2018. године,
донела је
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О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Антић Живораду из Великог Градишта, улица
Кнеза Лазара број 11, ПРЕСТАЛО ПРАВО
КОРИШЋЕЊА локације на делу катастарске
парцеле бр. 543/3 К.о. Велико Градиште, на
којој се налази привремени пословни објекат,
услед неизвршења обавезе плаћања накнаде за
употребу земљишта – закупнине по Уговору о
закупу и накнади за коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта број 464-95/2016-07 од
31.3.2016.године.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи
привремени корисник земљишта да о свом
трошку УКЛОНИ привремени објекат из тачке
1. овог решења у року од 15 дана од пријема
Решења те да неизграђено грађевинско земљиште
ослобођено од лица и ствари преда општини
Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник
неизграђеног грађевинског земљишта не уклони
објекат са локације 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
Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског
земљишта дала је на привремено коришћење
неизграђено грађевинско земљиште у К.о.
Велико Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење извршено
је сагласно Програму Скупштине општине
Велико Градиште, Решењем Скупштине
општине Велико Градиште, а ради постављања

228

Број 7

привремених монтажних објеката – киоска на
локацијама из Програма.
На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат који
је коришћен све до истека временског периода
на који му је локација додељена. По истеку
времена коришћења локације, исто је више пута
продужавано Решењима СО Велико Градиште
по чијем основу су закључивани уговори о
међусобном регулисању права и обавеза између
корисника неизграђеног грађевинског земљишта
и Фонда за грађевинско земљиште и путеве
општине Велико Градиште, односно његовог
правног следбеника ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште.
Предметни привремени објекат власника
ближе означеног у диспозитиву, постављен је
на катастарској парцели број 543/3 КО Велико
Градиште и евидентиран је као објекат број 1 на
копији плана број 953-1/17-509 од 31.08.2017.
године Службе за катастар непокретности Велико
Градиште. Локација за постављање предметног
привременог објекта одређена је као локација
број 16 у одељку II Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера на
подручју општине Велико Градиште за период
од 2017. до 2022. године („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 13/2017 и
1/2018).
У конкретном случају, време коришћења
локације продужено је Решењем број 464216/2015-01-1 од 23.11.2015. године СО Велико
Градиште, па је по основу наведеног решења
са корисником локације закључен Уговор о
закупу и накнади за коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта број 464-95/2016-07
од 31.3.2016.године. За предметну локацију
Скупштина општине Велико Градиште донела
је Решење о престанку права коришћења
неизграђеног грађевинског земљишта број
464-407/2017-01-1 од 10.11.2017. године, које
је стављено ван снаге Решењем СО Велико
Градиште број 464-40/2018-01-1 од 26.02.2018.
године. Напред наведеним уговором закљученим
дана 23.11.2015.године, прецизирано је да је лице
из тачке 1. диспозитива овог решења закупило
неизграђено грађевинско земљиште у површини
од 100 m², да привремени корисник локацију
користи за постављање привременог објекта
почев од 01.01.2016. године до истека Програма
Скупштине општине Велико Градиште у 2019.
години, те да je за коришћење локације, односно
закуп земљишта у обавези да плаћа годишњу
закупнину у износу од 3.000,00 динара/m².
Чланом 3. наведеног уговора, одређена је обавеза
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закупца да утврђену закупнину по уговору плаћа
у 12 месечних рата до 15. у месецу за претходни
месец.
Закупац
земљишта
није
плаћао
уговорену закупнину за 2016., 2017. годину и за
прва четири месеца у 2018. години, из ког разлога
му је закуподавац послао опомену за плаћање
доспеле закупнине коју је закупац примио дана
21.06.2016. године, ургенцију ради плаћања коју
је закупац примио дана 21.06.2017. године, као и
опомену пред покретање судског поступка коју
је закупац примио дана 30.05.2018. године.
У члану 583. Закона о облигационим
односима прописано је да је закупац дужан
плаћати закупнину у роковима одређеним
уговором или законом, а у недостатку уговора
и закона, како је уобичајено у месту где је свар
предата закупцу. Ако није друкције уговорено
или у месту предаје ствари уобичајено, закупнина
се плаћа полугодишње кад је ствар дата у закуп
за једну или више година, а ако је дата за краће
време, по истеку тог времена. Чланом 584. ст.1.
ЗОО прописано је да закуподавац може отказати
уговор о закупу ако закупац не плати закупнину
ни у року од 15 дана пошто га је закуподавац
позвао на плаћање.
Како корисник локације не плаћа
закупнину на шта се обавезао уговором о закупу,
то исти не извршава обавезе у смислу одредби
члана 583. Закона о облигационим односима,
па су се у складу са чланом 584. ст.1. истог
закона стекли услови за отказ због неплаћања
закупнине. Закупац је писменим путем отказао
предметни уговор о закупу, који отказ је закупац
примио дана 28.05.2018. године што се утврђује
из враћене повратнице.
Управо из наведених разлога, а по
отказу Уговора о закупу у складу са одредбама
Закона о облигационим односима и одредбе
члана 19. став 2. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, утврђује се престанак
права коришћења локације из диспозитива овог
решења, те је потребно постојећи привремени
објекат уклонити са локације.
Чланом 146. Закона о планирању
и изградњи прописано је да постављање
и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште утврђена је надлежност Скупштине да
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одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
Чланом 136. Закона о општем управном
поступку, прописано је да се решењем одлучује
о праву, обавези или правном интересу странке,
и да се решење доноси и у другим случајевима
који су законом одређени. Чланом 137. истог
закона, прописано је да колегијални орган
доноси решење већином гласова укупног броја
чланова, ако друкчије није прописано, а да
код подељељног броја гласова одлучује глас
председавајућег колегијалног органа.
Чланом 2. Одлуке о грађевинском
земљишту дефинисан је начин коришћења
грађевинског земљишта, а чланом 3. исте
одлуке дефинисано је изграђено и неизграђено
грађевинско земљиште на коме су изграђени
привремени објекти.
Чланом 2. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама, прописано је да се
јавне површине дају у закуп за постављање
привремених објеката на период до пет година,
као и да се рок трајања закупа може продужити
само уз сагласност Скупштине општине која
о томе доноси своју одлуку. Чланом 3. исте
одлуке, одређени су привремени објекти који
се могу поставити на јавним површинама које
су дате у закуп. Одредбом члана 19. ст. 2. исте
Одлуке прописано је да ће се мањи монтажни
објекат уклонити са јавне површине и пре истека
времена утврђеног решењем ако, поред осталог,
власник објекта не плати накнаду за коришћење,
односно закуп јавне површине, или не изврши
друге обавезе у роковима утврђеним решењем и
уговором о закупу локације.
У конкретном случају а при неспорно
утврђеном чињеничном стању да закупац није
извршио доспеле уговорне обавезе плаћања
закупнине за 2016., 2017. годину и прва четири
месеца у 2018. години а сходно члану 3. Уговора
о закупу и накнади за коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта број 464-95/2016-07 од
31.3.2016. године, да је више пута опоменут од
стране закуподавца да плати закупнину а коју
опомену је примио дана 21.06.2016. године и
ургенцију ради плаћања коју је примио дана
21.06.2017. године, да је закуподавац отказао
уговор о закупу који отказ је закупац примио
дана 28.05.2018. године по ком уговор не
производи правно дејство даном уручења отказа,
да је Општински правобранилац општине
Велико Градиште упутио закупцу опомену пред
покретање судског поступка а коју је закупац
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примио дана 30.05.2018. године, у складу са
наведеним надлежни орган одлучио је као у
диспозитиву.
С обзиром да је објекат привременог
карактера, да је постављен на земљишту у јавној
својини, да корисник предметне локације није
извршио обавезе плаћања закупнине предвиђене
уговором о закупу из ког разлога је уговор
отказан, стекли су се услови да Скупштина
општине Велико Градиште, као стварно и месно
надлежни орган, сагласно одредбама члана 20.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014), чл. 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), чл. 3. и
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016),
члана 2., 3. и 19. ст. 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
28/2016 и 14/2017), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016)
и чл. 136. и 137. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
донесе решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој је
објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине Велико Градиште је донела решење.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду
непосредно или поштом.
Број: 464-144/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 12 ст.1.и 3. а у складу
са члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05, 123/07
101/11, 93/12 и 104/13), члана 18. и 40. Статута
општине Велико Градиште (“ Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008, 5/14,
5/16, 28/16 и 14/17) и члана 136 Закона о општем
управном поступку. ЗУП-а ( „Службени гласник
РС“ бр. 18/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 17.-ој седници одржаној дана 11.06.2018
године, донела је,
Р
Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА
1. УКИДА СЕ, својство јавног
некатегорисаног пута на кат. парц. бр. 3030
,,Пландиште“ земљиште под зградом и другим
објектом, у површини од 692 м², уписан у Лист
.непокретности број. 965 К.О. Чешљева Бара,
уписане као приватна својина власника Васић
Јелице са уделом својине од 692/746 м2.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ део парцелe, из тач.
1. овог решења, у назначеној површини, НЕМА
СВОЈСТВО некатегорисаног јавног пута.
3. Део катастарске парцеле, из тач. 1.
диспозитива овог решења, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта којим управља и
располаже власник исте Васић Јелица.
4. Након своје правоснажности ово
решење послужиће као исправа подобна за
упис одговарајућег права у Служби за катастар
непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у”Службеном
гласнику општине Велико Градиште” а исто
ступа на снагу осмог дана од дана његовог
објављивања.
О б р

а з

л о
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е
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Правни основ за доношење овог
Решења су одредбе члана 5. и 12. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“,
бр101/2005,123/2007,101/2011,93/2012.
Наиме, Општинској управи општине
Велико Градиште обратио се сувласник кат.
парцеле број 3030 К.О Чешљева Бара, у површини

од 692/746 м2, Васић Јелица из Чешљеве Баре са
молбом за укидање својства јавног пута који
се налази на кат.парцели 3030 К.О Чешљева
Бара, а на којој је она сувласник. Преостали
део кат парцеле број 3030 К.О Чешњева Бара је
у јавној својини општине Велико Градиште, на
ком је општина решењем број 464-71/2015-011 од 18.05.2018 године укинула својсво јавногнекатегорисаног пута.
На основу чињеница утврђених у
току поступања по горе наведеном захтеву
утврђено је на основу извештаја Урбанистичке
службе Општинске управе општине Велико
Градиште број 464-115/2018 од 15.05.2018.
године да увидом у планска акта Просторног
плана општине Велико Градиште, у графичком
приказу за насеље Чешњева Бара спада у
проширење грађевинског подручја ,али да иста
није предвиђена за улицу или некатегорисани
пут, те се на основу тога закључује да део
непокретности за кога се утврђује да нема
својство јавног–некатегорисаног пута ни по
својој намени, ни по карактеристикама а ни по
својој повезаности са другим јавним путевима
у насељу нема саобраћајницу доступну и
потребну већем броју корисника већ представља
изоловану енклаву за приступ искључиво
власника парцеле на којој се исти налази а који
је у његовој приватној својини .
Како ова непокретност до сада није
била доступна већем броју корисника, а то неће
бити ни за убудуће, нити ће чинити саобраћајну
површину то је било потребно истој укинути
својство које она сада има у СКН Велико
Градиште.
Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта обзиом да
је на наведеном делу парцеле уписана приватна
својина то је Општинско веће општине Велико
Градиште заснивајући своју надлежност на
одредби члана 12, а сагласно одредби члана
13. Закона о јавним путевима поднело предлог
Скупштини општине Велико Градиште као
стварно и месно надлежном органу да се
непокретности из тачке 1.овог Решења укине
својство јавног пута у циљу привођења
предметног земљишта новој намени утврђеној
одговарајућим планским актима.
У циљу извршења Решења из Предлога
нису потребна средства буџета општине.
Из свега напред изнетог Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

12. јун 2018. године
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 344-67/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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раду и даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана 16.05.2018.
године је усвојио Измене и допуне Плана рада
са финансијским планом Дома здравља Велико
Градиште за 2018. годину.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

Број: 510-6/2018-01-1
На основу члана 40. ст. 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА
ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Измену и
допуну Плана рада са финансијским планом Дом
здравља Велико Градиште за 2018. годину, који
је усвојио Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној 16.05.2018.
године.
Члан 2.
Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште број 9/2008,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17 ) којим је утврђено
да Скупштина општине разматра извештај о

На основу члана 11. и 12. Закона о
јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’, број
42/91, 71/94 и 79/05), а у вези члана 137.
Закона о спорту („Службени гласник РС“,
број 24/2011 и 99/2011) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Измену и
допуну Плана рада и финансијског плана
за 2018. годину Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште, који је усвојио
Управни одбор Јавне установе Спортски
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центар Велико Градиште
одржаној 17.05.2018. године.

на

седници

2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17) утврђено је да Скупштина општине
даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште на
седници одржаној дана 17.05.2018. године
је усвојио измене и допуне Плана рада
и финансијског плана Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за 2018.
годину, па је Скупштина општине на исти
дала сагласност.
Број: 66-7/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12., сагласно члану
39. Закона о туризму („Службени гласник
РС“, број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12), а
у вези чланова 11. и 12. Закона о јавним
службама (‹›Сл. гласник РС››, број 42/91,
71/94 и 79/05) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (‹›Општински службени
гласник››, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ

1.
Даје се сагласност на Измене Плана
и Програма рада Туристичке организације
општине Велико Градиште за 2018. годину
са финансијским планом, који је усвојио
Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници
одржаној 18.05.2018. године.
2.
Ово решење објавити у ‹›Службеном
гласнику општине Велико Градиште››.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‹›Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17), којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада
јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни
одбор
Туристичке
организације општине Велико Градиште на
седници одржаној дана 18.05.2018. године
је усвојио Измене Плана и програма рада
за 2018. годину са финансијским планом,
па је Скупштина општине на исти дала
сагласност.
Број: 332-94/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године
На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), а у вези
чланова 11. и 12. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и
79/05) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Општински службени гласник’’,
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПОКАЗАТЕЉИМА
ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Измену
Плана и програма рада са финансијским
показатељима Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“
Велико Градиште за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор ЈУ Културни центар
Велико Градиште на седници одржаној
21.05.2018. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40 став 1 тачка
23 Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17), којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада
јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни
одбор
ЈУ
Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“
Велико Градиште на седници одржаној
дана 21.05.2018. године је усвојио Измене
Плана и програма рада са финансијским
показатељима
ЈУ
Културни
центар
„Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште за 2018. годину, па је Скупштина
општине на исти дала сагласност.
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Број: 644-2/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), чланова 11.
и 12. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 17. седници одржаној дана
11.06.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на Измену
Програма рада са финансијским планом
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште за 2018. годину, који је усвојио
Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној 21.05.2018. године.
2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка
23. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и
14/17) којим је утврђено да Скупштина
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општине даје сагласност на програм рада
јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној дана 21.05.2018. године је усвојио
Измену програма рада са финансијским
планом Народне библиотеке „Вук Караџић“
Велико Градиште за 2018. годину, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.

3. Радомир Величковић из Великог Градишта,
члан

Број: 630-6/2018-01-1

Мандат Управног одбора престаје због
протека рока на који је именован.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

4. Дејан Селић из Великог Градишта, члан
5. Бобан Обрадовић из Кусића, члан
6. Мирослав Живковић из Великог Градишта,
члан
7. Дејан Богдановић из Великог Градишта,
члан.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 –
др. закон) и члана 40 став 1 тачка 11 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Члан 1.
Утврђује се престанак мандата Управног
одбора Јавне установе „Спортски центар Велико
Градиште“ у следећем саству:
1. Душан Бановић из Великог Градишта,
Председник Управног одбора, члан
2. Александар Игњатијевић
Градишта, члан
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава Управне и Надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава Управне и Надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Решењем број 020-26/2013-01 именован
је Управни одбор Јавне установе „Спортски
центар Велико Градиште“. Мандат Управног
одбора траје 4 године. Због истека рока на који
је именован Управном одбору Јавне установе
„Спортски центар Велико Градиште“ 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: 02-23/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016 –
др. закон) и члана 40 став 1 тачка 11 Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16,
28/16 и 14/17), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Именује се Управни одбор Јавне
установе „Спортски центар Велико Градиште“ у
следећем саству:
1. Душан Бановић из Великог Градишта,
Председник Управног одбора, члан
2. Александар Игњатијевић
Градишта, члан
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Великог

3. Радомир Величковић из Великог Градишта,
члан
4. Југослав Лазић из Љубиња, члан
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи
прописано је да Скупштина општине именује и
разрешава Управне и Надзорне одборе јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава Управне и Надзорне одборе
јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и да даје сагласност на
њихове Статуте у складу са законом.
Јавна установа „Спортски центар
Велико Градиште“ доставила је Обавештење
бр. 116/2018 од 07.05.2018. године, којим
обавештава оснивача да је Управном одбору
Јавне установе „Спортски центар Велико
Градиште“ истекао четворогодишњи мандат и
да је потребно именовати нови Управни одбор
на четворогодишњи мандат.
Истим дописом ЈУ „Спортски центар
Велико Градиште“ предложила је Живослава
Богдановића за представника запослених у
Управном одбору.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

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

5. Бобан Обрадовић из Кусића, члан
6. Мирослав Живковић из Великог Градишта,
члан
7. Живослав Богдановић из Печанице, члан,
представник запослених.

Члан 2.
Мандат Управног одбора траје 4 године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

Број: 02-24/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и члана 40 став 1 тачка 29
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08,
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ
ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Управног
одбора Предшколске установе „Мајски цвет“
Велико Градиште:
1.Милутин Радовановић из Великог Градишта,
ул. Београдска 24, представник родитеља.

Члан 2.
За члана Управног одбора Предшколске
установе „Мајски цвет“ Велико Градиште
именује се:
1.Владан Стевановић из Великог Градишта, ул.
Доситејева 11/17, представник родитеља.

Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.

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 чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) прописано је да орган
управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Управни 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 образовно, односно наставничко
веће, из реда родитеља-савет родитеља, тајним
изјашњавањем.
Милутин Радовановић из Великог
Градишта поднео је 03.04.2018. године оставку
на место члана Управног одбора ПУ „Мајски
цвет“ Велико Градиште бр 120-6/2018-01-1.
Предшколска установа „Мајски цвет“
Велико Градиште упутила је дана 10.04.2018.
године Предлог за именовање члана Управног
одбора Предшколске установе „Мајски цвет“
Велико Градиште из реда родитеља. На седници
Савета родитеља одржаној 04.04.2018. године,
за члана УО предложен је Владан Стевановић из
Великог Градишта.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

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

Број: 02-25/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године

Број 7

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,
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Члан 2.
Мандат Школском одбору престаје због
истека мандата на који је именован.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Школском одбору Основне школе „Иво Лола
Рибар“ Велико Градиште у следећем саставу:

1. Нада Јевтић из Великог
представник запослених,

Градишта,

2. Светлана Пауновић из Кусића, представник
запослених,
3. Слободанка Савић из Великог Градишта,
представник запослених,
4. Никола Шундрић из Великог Градишта,
преставник родитеља,
5. Тања Перић из Великог
представник родитеља,

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Иво Лола Рибар“
из Великог Градишта поднела је Захтев за
именовање чланова Школског одбора ОШ „Иво
Лола Рибар“ бр 756 од 30.04.2018. године у коме
је и обавестила оснивача да је постојећи Школски
одбор именован Решењем бр 02-9/2014-01-1 од
04.07.2014. године и да му ускоро истиче мандат.
Чланом 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано је да
мандат органа управљања траје 4 године, те је
несумљиво да постојећем Школском одбору
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.

Градишта,

6. Мирјана Пајкић из Великог Градишта,
представник родитеља,
7. Свјетлана Стокић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
8. Радомир Величковић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
9. Зоран Алексић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе.

Број: 02-26/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Број 7

12. јун 2018. године

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Именује се Школски одбор Основне
школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште у
следећем саставу:

1. Ненад Станковић из Великог Градишта,
представник запослених,
2. Анђелка Стојшић из Великог Градишта,
представник запослених,
3. Слађана Стокић из Кисиљева, представник
запослених,
4. Никола Шундрић из Великог Градишта,
преставник родитеља,
5. Тања Перић из Великог
представник родитеља,

Градишта,

6. Мирјана Пајкић из Великог Градишта,
представник родитеља,
7. Свјетлана Стокић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
8. Дејан Селић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
9. Зоран Алексић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе.

Члан 2.
Мандат Школском одбору траје 4 године.
Члан 3.
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 чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Иво Лола Рибар“
из Великог Градишта поднела је Захтев за
именовање чланова Школског одбора ОШ „Иво
Лола Рибар“ бр 756 од 30.04.2018. године.
Из захтева се види да је представнике
Школског одбора из реда запослених предложило
наставничко веће 25.04.2018. године, а да
је представнике родитеља предложио савет
родитеља 25.04.2018. године.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 02-27/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године

Број 7

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,
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Члан 2.
Мандат Школском одбору престаје због
истека мандата на који је именован.
Члан 3.
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
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША
ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Школском одбору Основне школе „Миша
Живановић“ Средњево у следећем саставу:

1. Ален Ђорђевић из Пожаревца, представник
запослених,
2. Горица Костић из Чешљеве
представник запослених,
3. Александар
Стојановић
представник запослених,

из

Баре,
Макца,

4. Слађана Стојнић из Љубиња, преставник
родитеља,
5. Ненад Никодијевић из Макца, представник
родитеља,
6. Маријана Томић из Царевца, представник
родитеља,
7. Милан
Недељковић
из
Средњева,
представник локалне самоуправе,
8. Мирослав
Живковић
из
Царевца,
представник локалне самоуправе,
9. Далибор
Живковић из Средњева,
представник локалне самоуправе.

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Миша Живановић“
из Средњева поднела је предлог за именовање
чланова Школског одбора ОШ „Миша
Живановић“ бр 304 од 20.04.2018. године у
коме је и обавестила оснивача да је постојећи
Школски одбор именован Решењем бр. 028/2014-01-1 од 04.07.2014. године и да му ускоро
истиче мандат.
Чланом 117. Закона о основама система
образовања и васпитања («Сл. гласник РС», бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано је да
мандат органа управљања траје 4 године, те је
несумљиво да постојећем Школском одбору
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: 02-28/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

240

Број 7

12. јун 2018. године

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

Члан 2.
године.

Мандат Школском одбору траје 4
Члан 3.

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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША
ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Именује се Школски одбор Основне
школе „Миша Живановић“ Средњево у следећем
саставу:

1. Љиљана Митић из Великог Градишта,
представник запослених,
2. Горица Костић из Чешљеве
представник запослених,
3. Александар
Стојановић
представник запослених,

из

Баре,
Макца,

4. Бојан Мартиновић из Царевца, преставник
родитеља,
5. Јелена Савић
родитеља,

из

Макца,

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Миша Живановић“
из Средњева поднела је предлог за именовање
чланова Школског одбора ОШ „Миша
Живановић“ бр 304 од 20.04.2018. године.
Из предлога се види да је представнике
Школског одбора из реда запослених предложило
наставничко веће 19.03.2018. године, а да
је представнике родитеља предложио савет
раодитеља 30.03.2018. године.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

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

представник

6. Маријана Томић из Царевца, представник
родитеља,
7. Милан
Недељковић
из
Средњева,
представник локалне самоуправе,
8. Славољуб Вујић из Камијева, представник
локалне самоуправе,
9. Далибор
Живковић из Средњева,
представник локалне самоуправе.

Број: 02-29/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године

Број 7

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАЈИЛОВАЦ

Члан 1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Школском одбору Основне школе „Вук Караџић“
Мајиловац у следећем саставу:

1. Биљана Јовановић из Великог Градишта,
представник запослених,
2. Зорана Михајловић из Великог Градишта,
представник запослених,
3. Оливера
Станишић
из
представник запослених,

Пожаревца,

4. Саша Васић
родитеља,

преставник

Сиракова,

Члан 2.
Мандат Школском одбору престаје због
истека мандата на који је именован.

Члан 3.
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

РЕШЕЊЕ

из
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5. Сања Гајић из Мајиловца, представник
родитеља,
6. Тања Стокић из Мајиловца, представник
родитеља,
7. Драгољуб Младеновић из Мајиловца,
представник локалне самоуправе,
8. Милан Стојковић из Сиракова, представник
локалне самоуправе,
9. Млађан Перић из Мајиловца, представник
локалне самоуправе.

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Вук Караџић“ из
Мајиловца поднела је предлог за именовање
чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“
бр 138/18 од 04.05.2018. године у коме је и
обавестила оснивача да је постојећи Школски
одбор именован Решењем од 04.07.2014. године
и да му ускоро истиче мандат.
Чланом 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано је да
мандат органа управљања траје 4 године, те је
несумљиво да постојећем Школском одбору
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: 02-30/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

Члан 2.
Мандат Школском одбору траје 4 године.

Члан 3.
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
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
МАЈИЛОВАЦ

Члан 1.
Именује се Школски одбор Основне
школе „Вук Караџић“ Мајиловац у следећем
саставу:

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Основна школа „Вук Караџић“ из
Мајиловца поднела је предлог за именовање
чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“
бр 138/18 од 04.05.2018. године.

1. Биљана Јовановић из Великог Градишта,
представник запослених,

Из предлога се види да је представнике
Школског одбора из реда запослених предложило
наставничко веће 20.04.2018. године, а да
је представнике родитеља предложио савет
родитеља 30.04.2018. године.

2. Зорана Михајловић из Великог Градишта,
представник запослених,

На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

3. Оливера
Станишић
из
представник запослених,

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.

Пожаревца,

4. Јовица Јоцић из Мајиловца, преставник
родитеља,
5. Сања Гајић из Мајиловца, представник
родитеља,
6. Тања Стокић из Мајиловца, представник
родитеља,
7. Драгољуб Младеновић из Мајиловца,
представник локалне самоуправе,
8. Милан Стојковић из Сиракова, представник
локалне самоуправе,
9. Млађан Перић из Мајиловца, представник
локалне самоуправе.

Број: 02-31/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године

Број 7

На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Утврђује
се
престанак
мандата
Школском одбору Средње школе Велико
Градиште у следећем саставу:

1. Александра Димитријевић из Великог
Градишта, представник запослених,
Градишта,

3. Милош Петровић из Великог Градишта,
представник запослених,
4. Венета Врачарић из Великог Градишта,
преставник родитеља,
5. Милена Ђуричић из Великог Градишта,
представник родитеља,
6. Драган Јевтић из Великог
представник родитеља,

Члан 2.
Мандат Школском одбору престаје због
истека мандата на који је именован.

Члан 3.
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

РЕШЕЊЕ

2. Вера Стокић из Великог
представник запослених,
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Градишта,

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Средња школа Велико Градиште
из Великог Градишта поднела је Захтев за
именовање чланова Школског одбора Средње
школе бр 405 од 03.05.2018. године у коме је и
обавестила оснивача да је постојем Школском
одбору истиче мандат.
Решењем
бр
02-10/2014-01-1
од
04.07.2014. године именован је ШО Средње
школе на период од 4 године.
Чланом 117. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано је да
мандат органа управљања траје 4 године, те је
несумљиво да постојећем Школском одбору
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.

7. Анка Јовановић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
8. Мирјана Миловановић из Тополовника,
представник локалне самоуправе,
9. Горан Томић из Царевца, представник
локалне самоуправе.

Број: 02-32/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 116 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) и члана
40 став 1 тачка 29 Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 17. седници одржаној дана 11.06.2018.
године, донела је,

РЕШЕЊЕ

Члан 2.
Мандат Школском одбору траје 4 године.

Члан 3.
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

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Именује се Школски одбор Средње
школе Велико Градиште у следећем саставу:

Одредбама чл. 116. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) прописано
је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника. Чланове
органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.

1. Данијела Парезановић из Великог Градишта,
представник запослених,

Средња школа Велико Градиште
из Великог Градишта поднела је Захтев за
именовање чланова Школског одбора Средње
школе бр 405 од 03.05.2018. године.

Члан 1.

2. Вера Стокић из Великог
представник запослених,

Градишта,

3. Урош Дучић из Великог
представник запослених,

Градишта,

4. Венета Врачарић из Великог Градишта,
преставник родитеља,
5. Југослав Секулић из Великог Градишта,
представник родитеља,
6. Небојша Милићев из Великог Градишта,
представник родитеља,
7. Анка Јовановић из Великог Градишта,
представник локалне самоуправе,
8. Мирјана Миловановић из Тополовника,
представник локалне самоуправе,
9. Горан Томић из Царевца, представник
локалне самоуправе.

Из захтева се види да је представнике
Школског одбора из реда запослених предложило
наставничко веће 18.04.2018. године, а да
је представнике родитеља предложио савет
родитеља 06.03.2018. године.
На основу наведеног Скупштина је
донела решење као у диспозитиву.

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

Број: 02-33/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године
На основу члана 32. став 1. тач. 20 а у
вези члана 20. ст. 1. тач. 18. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014), члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008, 5/14,5/16,28/16 и 14/17)
и члан 3. Одлуке о организовању Филмског
фестивала „SILVER LAKE FILM FESTIVAL“
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 11/2008), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на седници 17. одржаној дана 11.06.2018. године,
донела је,

Р Е Ш Е Њ Е
O ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ФИЛМСКОГ ФЕСТИВАЛА „SILAFEST“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет манифестације
фимског фестивала, Међународног туристичког
и еколошког филма “SILAFEST“ у Великом
Градишту ( у даљем тексту: Савет манифестације)
у следећем саставу:
1. Драган Милић, Председник општине Велико
Градиште, председник Савета,
2. Слађан Марковић, заменик председника
општине Велико Градиште, члан,
3. Дајана Стојановић, директор Туристичке
организације општине Велико Градиште,
члан,
4. Др Зоран Миленковић, виша техничка школа
Београд, члан,
5. Љиљана Черовић из Београда-пр. маенаџер
Туристичке организације Србије, члан,
6. Љубица Митић директор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“, члан,
7. Бошко Савковић Београд-директор агенције
„Алтернатива“ Београд, члан,
8. Браниславка Величковић, директор ЈУ КЦ
„Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште, члан,
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9. Зоран Николић представник Туристичке
агенције „Arriva Litas“ из Вел. Градишта,
члан,
10. Здравковић Бојан,угоститељ, члан,
11. Горан Динчић, угоститељ, члан,
12. Зоран Ђелић, угоститељ, члан.

II. У свом раду Савет манифестације
ће се у свему придржавати одредби Одлуке и
Правила о организацији и раду манифестације
филмског фестивала.

III. Мандат новоизабраним члановима
Савета манифестације траје 4 (четири) године.

IV. Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

V. Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење о организовању Савета
манифестације филмског фестивала „Silver
lake ﬁlm festival“ Велико Градиште „Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 3/2011 и
Решење о измени и допуни решења о образовању
Савета манифестације „Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 13/2012).

Образложење

Међународни фестивал еколошког и
туристичког филма „Silver lake tourﬁlm festival“
Одлуком СО Велико Градиште и поверен је на
управљање Туристичкој организацији Велико
Градиште.
Фестивал је исте 2011 године добио
лиценцу ITCO, (Међународне асоцијације
туристичке штампе) па је тако у старту постао
члан продице сличних фестивала који постоје
већ више деценија и одржавају се широм света.
Током ових година поред више десетина
филмова у званичној кокуренцији (о чему
тачне податке има управљач) организаовано је
и више пратећих манифестација повезаних са
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екологијом и туризмом. Фестивал се организује
са партнерима који имају директан интерес у
реализацији оваквих програма - ТО Србије, ТО
Велико Градиште, Висока туристичка школа
струковних студија у Београду, Предузеће Silver
lake investment и др.
Данас у земљи има више десетина ТВ
програма који обађују сличне теме, међутим
веома су ретки еколошки и туристички филмови.
Због тога је овај фестивал идеално место где
се окупљају туристички радници, стручњаци
за екологију, професори, студенти као и
пријатељи филмске продикције из земље, а и
шире. Учешће на фестивалу узимају како поред
професионалаца тако и општинске туристичке
организације, невладине организације, разна
удружења као и појединци који се филмом баве
из хобија.
„Sila fest“ за основну смерницу има
еколошки и туристички филм, у складу са
модерним приступима. Савет фестивала је до
сада туризам тумачио у најширем смислу те
речи те су се на фестивалу налазили и филмови
културолошког туризма, филмови о великим и
познатим светилиштима, спортски филмови и
др.
Филмски фестивал организује се сваке
године, крајем августа и почетком септембра
месеца, а основни орган фестивала је, Савет
фестивала, који броји 12. чланова.
Средства за финансирање манифестације
обезбеђена су у буџету општине Велико
Градиште.
Чланове савета именује Скупштина
општине Велико Градиште.
Због истека мандата члановима савета,
Скупштинa је донела Решење као у диспозитиву.

Број: 642-3/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

12. јун 2018. године

Број 7
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