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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –др. закон,
41/09 и 112/2015), Комисија за израду
предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Велико
Градиште за 2018 годину, општине Велико
Градиште, расписује јавни позив свим
физичким и правним лицима, којим
обавештава:

власнике система за наводњавање,•
одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта, стакленика, пластеника и
вишегодишњих засада (воћњака и
винограда који су у роду) на
пољопривредном земљишту у државној

својини и који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се
у активном статусу најмање три године (у
даљем тексту: инфраструктура) и
власнике домаћих животиња, који су и•
власници, односно закупци објеката за
гајење тих животиња на територији
јединице локалне самоуправе на којој се
право пречег закупа остварује, који су
уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном
статуту најмање једну годину (у даљем
тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради
доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној
својини на територији општине Велико
Градиште за 2018. годину, до дана 31.
октобра 2017. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за
остваривање права пречег закупа по основу
власништва над инфраструктуром je :

Захтев за признавање права пречег закупа1
по основу власништва над
инфраструктуром потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица
у правном лицу (доставља подносилац
захтева);
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Доказ о власништву над2
инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о
непокретности за инфраструктуру која је
укњижена у јавној евиденцији о
непокретности (прибавља јединица
локалне самоуправе) и/или 
б) Пописна листа и књиговодствена
документација потписана и оверена у
складу Законом о рачуноводству за
правно лице, за инфраструктуру која није
укњижена у јавној евиденцији о
непокретности (доставља подносилац
захтева) и/или 
в) Сагласност/одобрење Министарства
надлежног за послове пољопривреде на
инвестициона улагања за
инфраструктуру која је подигнута након
јула 2006. године, односно купопродајни
уговор физичког лица (подносиоца
захтева) са правним лицем које је подигло
инфраструктуру у складу са тада
важећим прописима (доставља
подносилац захтева).

Записник Републичке пољопривредне3
инспекције (доставља подносилац
захтева); (Напомена: Сва лица која су
заинтересована за остваривање права
пречег закупа по основу инфраструктуре
дужна су да благовремено, а најкасније
до 1. септембра 2017. године, поднесу
Захтев за излазак Републичке
пољопривредне инспекције ради
утврђивања фактичког стања на
терену. Записник је саставни део
документације која се доставља до 31.
октобра 2017. године и обавезно садржи
тачно наведене све катастарске
парцеле, или делове парцела, на којима је
утврђена функционалност система за

наводњавање, одводњавање, рибњака,
пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника, као и рода воћњака и
винограда.);

Доказ да је подносилац захтева носилац4
или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање
три године (прибавља јединица локалне
самоуправе);

II Потребна документација за
остваривање права пречег закупа по основу
сточарства je:

Захтев за признавање права пречег закупа1
по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица
у правном лицу (доставља подносилац
захтева);

Доказ да је подносилац захтева носилац2
или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање
једну годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);

Доказ да је правно или физичко лице3
власник домаћих животиња и власник,
односно закупац објекта за гајење тих
животиња са утврђеним бројем условних
грла:

a) Потврду о броју условних грла коју
издаје Институт за сточарство Београд-
Земун ( изузев за коње коју издаје
Пољопривредни факултет Београд-
Земун), односно за територију АП
Војводине Пољопривредни факултет
Нови Сад-Департман за сточарство – за 
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Регистровано пољопривредно
газдинство у систему уматичења
(доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског
инспектора - за Регистровано
пољопривредно газдинство које није у
систему уматичења (доставља
подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски
инспектор записником утврђује број
условних грла која обрачунава на осносву
затеченог стања, односно исправе лица
о продаји, предаји на клање и извозу
животиња)

Уговоре о закупу пољопривредног4
земљишта закључене са другим лицима
за земљиште које се налази на територији
јединице локалне самоуправе на којој се
подноси захтев, а који су оверени од
стране надлежног органа (доставља
подносилац захтева)

Изјава подносиоца захтева којом даје5
сагласност да се изврши провера
података код надлежних органа који су
неопходни за реализацију јавног позива;

Изјава подносиоца захтева, потписану од6
стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу, дату
под кривичном и материјалном
одговорношћу, која садржи:

изјаву да је доставио све доказе који се•
односе на закуп пољопривредног
земљишта на територији локалне
самоуправе на којој је поднео захтев,

изјаву колику површину пољопривредног•
земљишта поседује у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе
на којој се подноси захтев;

списак повезаних лица и површину•
пољопривредног земљишта коју та лица
поседују у власништву на територији
јединице локалне самоуправе на којој је
поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица
повезаним лицима сматра се: деда,
баба, мајка, отац, деца,супружник,
усвојеник, ванбрачни партнер уколико
имају пребивалиште на истој адреси; код
правних лица повезаним лицима
сматра се: правно лице и/или физичко
лице које има најмање 25% учешћа у
капиталу (акција, удела или гласова)

Уверење из јавне евиденције о7
непокретности којим се доказује укупна
површина пољопривредног земљишта
које подносилац захтева има у свом
власништву на територији јединице
локалне самоуправе на којој се подноси
захтев (прибавља јединица локалне
самоуправе);

Уверење из јавне евиденције о8
непокретности којим се доказује укупна
површина пољопривредног земљишта
које је у власништву повезаних лица са
подносиоцем захтева.(прибавља јединица
локалне самоуправе након увида у списак
тих лица из изјаве из тачке 6. који
доставља подносилац захтева )

Сва ограничења из члана 64а става 17.
Закона о пољопривредном земљишту (уговор
са другим лицима, власништво
пољопривредног земљишта, власништво

3Број 829. јун 2017.



пољопривредног земљишта повезаних лица,
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини) односе се на територију јединице
локалне самоуправе где се налази објекат,
односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4,
односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица
локалне самоуправе прибавља најкасније до
30. новембра 2017. године.

Напомињемо да се код лица која
испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства, у складу
са овим Јавним позивом, опредељивање
површине пољопривредног земљишта у
државној својини у Годишњем програму
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта се врши на
начин да се површина која им је утврђена по
броју условних грла, умањује за површину
пољопривредног земљишта,у складу са
чланом 64а став 17. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени
гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09
и 112/2015),

Сва документација која се доставља у
складу са овим Јавним позивом мора да
гласи на исто правно или физичко лице,
које може бити носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава
и мора бити оверена и потписана од стране
надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко
лице власник више врста животиња, за
сваку врсту животиња доставља посебну
потврду, односно записник из дела II тачке
3.

За период закупа који је дужи од једне
године, поред уплате закупнине за прву
годину закупа, ради закључивања Уговора о
закупу потребно је доставити средство
обезбеђења плаћања, које може да буде:
гаранција пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или
доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине који ће се у случају
редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које
су опредељене лицима по основу права
пречег закупа дође до промена површине по
било ком законском основу, даљи поступак
давања пољопривредног земљишта у закуп
по праву пречег закупа ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова,
у просторијама Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске
управе Општине Велико Градиште, Велико
Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље,
канцеларија 12 или са сајта
www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и
потребне документације из овог јавног
позива је 31. октобар 2017. године. Захтев
приспео по истеку датума одређеног у овом
јавним позиву сматраће се неблаговременим
и Комисија ће га вратити подносиоцу
неотворен.

Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на
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предњој страни: „Захтев за за остваривање
права пречег закупа по основу
власништва инфраструктуре за 2018.
годину“ или „Захтев за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства за
2018. годину“, за Комисију за израду
предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Велико
Градиште за 2018 годину, на адресу:
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору, 12220 Велико Градиште,  ул.
Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте
наводи се назив/име и презиме и адреса
подносиоца захтева.

Контакт особа   за   све   информације
у   вези   са   овим   јавним   позивом   је
Данијела Илић, телефон: 069/8047-667,
email: dilic@velikogradiste.rs или лично у
просторијама Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске
управе  Општине Велико Градиште,  Велико
Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље,
канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном
гласилу „Службени гласник општине Велико
Градиште“, интернет страници Општине
Велико Градиште, и огласним таблама
месних канцеларија.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Александар Игњатијевић,

дипл.инж.пољ. с.р.

Р е п у б л и к а С р б и ј а 
Општина Велико Градиште
Општинска управа 
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору
Број: 320-97/2017-07
Датум: 06.06.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА

НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон,
41/09 и 112/2015), Комисија за израду
предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта ( у даљем тексту: Комисија)
општине Велико Градиште, расписује јавни
позив којим обавештава:

образовнe установe - школe, стручнe•
пољопривреднe службe и социјалнe
установe да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног
земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве, а
највише до 100 хектара; 
високообразовнe установe - факултетe и•
научнe институтe чији је оснивач држава
и установe за извршење кривичних
санкција да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног
земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве, а
највише до 1.000 хектара; 
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правнa лицa у државној својини•
регистрована за послове у области
шумарства; 

да доставе потребну документацију ради
остваривања коришћења без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине
Велико Градиште за 2017. годину, до дана
31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

Захтев за остваривање бесплатног1
коришћења без плаћања накнаде
потписан од стране одговорног лица 
Акт о оснивању установе, односно извод2
из привредног регистра за правно лице
(не старији од шест месеци); 
Изјава подносиоца захтева коју3
површину пољопривредног земљишта у
државној својини већ користи без
плаћања накнаде (у складу са чланом 61.
Закона о пољопривредном земљишту) на
територији Републике Србије. 

Подносиоци захтева достављају
потребну документацију из овог јавног
позива, у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија, задржава
право да у случају потребе затражи
достављање оригинала или оверене копије
достављене документације.

Образац захтева може се преузети
сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова,
у просторијама Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовнско-правне
послове Општинске управе Општине Велико
Градиште, Велико Градиште, Улица Житни
трг, бр.1, приземље, канцеларија 12 или са
сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31.
октобар 2017. године. Захтев приспео по

истеку датума одређеног у овом јавним
позиву сматраће се неблаговременим и
Комисија ће га вратити подносиоцу
неотвореног.

Захтев са потребном документацијом
се подноси непосредно на писарници
општине  Велико Градиште или поштом, у
затвореној коверти са назнаком на предњој
страни: „Право коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања
накнаде за 2018.годину“ за Комисију за
израду предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији
општине Велико Градиште за   2018.
годину, на адресу: Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске
управе Општине Велико Градиште, Велико
Градиште, Улица Житни трг, бр.1. На
полеђини коверте наводи се назив и адреса
подносиоца захтева.

Контакт особа   за   све   информације
у   вези   са   овим   јавним   позивом   је
Данијела Илић, телефон: 069/8047-667,
email: dilic@velikogradiste.rs или лично у
просторијама Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске
управе Општине Велико Градиште,
Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1,
приземље, канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном
гласилу „Службени гласник општине Велико
Градиште“, интернет страници Општине
Велико Градиште, и огласним таблама
месних канцеларија.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Александар Игњатијевић,

дипл.инж.пољ.с.р.
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2. Увид у документацију: графички
преглед катастарских парцела по
катастарским општинама и списак парцела
по формираним јавним надметањима
(комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у
згради Општине Велико Градиште, у
канцеларији бр 12 сваког радног дана од
07,00 до 15,00 часова. 
Контакт особа Данијела Илић, тел. 069/8047-
667.

3. Земљиште из овог огласа даје се у
виђеном стању. 

4. Обилазак пољопривредног
земљишта, које се даје у закуп и на
коришћење може се извршити:  за КО
Бискупље, Ђураково, Поповац, Затоње, Рам,
Сираково, Мајиловац, Курјаче, Тополовник и
Кумане дана 06.07.2017 од 10,00 до 14,00
часова
за КО Кисиљево, Острово, Велико Градиште,
Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац,
Десине, Камијево, Средњево, Дољашница,
Гарево, Макце, Чешљева Бара, Љубиње и
Печаница дана 07.07.2017 г. Од 10,00 до
14,00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа
за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини дође до промена површине из огласа
по било ком законском основу, даљи
поступак давања пољопривредног земљишта
у закуп и на коришћење ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по
основу закупа и коришћења
пољопривривредног земљишта у државној
својини сноси лице које добије то земљиште
у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у
закуп и на коришћење искључиво за
пољопривредну производњу, не може се
користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у
државној својини груписано у јавна
надметања означена * и ** у табели тачке 1.
овог огласа није било издато најмање

последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења. 

9.  Земљиште из овог огласа не може
се давати у подзакуп

II 
– Услови за пријављивање на јавно

надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини има:

физичко лице које је уписано у Регистар•
пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године,
са пребивалиштем најмање три године у
катастарској општини на којој се налази
земљиште које је предмет закупа и које је
власник најмање 0,5 ха пољопривредног
земљишта;
физичко лице - уписано у Регистар•
пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године,
са пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе
која спроводи јавно надметање, а чија се
парцела граничи са земљиштем у
државној својини које је предмет закупа;
правно лице које је уписано у Регистар•
пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године,
које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској
општини у којој се налази земљиште које
је предмет закупа и има седиште на
територији јединице локалне самоуправе
којој припада та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању
за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за бројеве
јавних надметања означених * и ** у табели
тачке 1. овог огласа има:

физичко и правно лице које је уписано у•
Регистар пољопривредних газдинстава и
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налази се у активном статусу-за
пољопривредну производњу;  
физичко и правно лице које је уписано у•
Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу
да у року наведеном у уговору о
коришћењу прибаве одобрење за
инвестиционе радове које даје
Министарство и то у складу са чланом
67. Закона о пољопривредном земљишту-
за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за
пријављивање на јавно надметање за закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената: 

доказ о месту пребивалишта три године•
за физичка лица;
извод из привредног регистра (не старији•
од шест месеци до дана објављивања
огласа) као доказ да има седиште на
територији јединице локалне самоуправе
којој припада катастарска општина у
којој се налази земљиште које је предмет
закупа за правна лица;
потврда о активном статусу из Регистра•
пољопривредних газдинстава за три
године;
извод из јавне евиденције о•
непокретности као доказ о власништву
најмање 0,5 ха пољопривредног
земљишта за физичка лица (не старији од
шест месеци);
извод из јавне евиденције о•
непокретности и катастарски план као
доказ о власништву пољопривредног
земљишта које се граничи са земљиштем
које је предмет закупа за физичка лица
(не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о•
непокретности као доказ о власништву
најмање 10 ха пољопривредног
земљишта правног лица у катастарској
општини у којој се налази земљиште које
је предмет закупа (не старији од шест
месеци).

4. Испуњеност услова за
пријављивање за коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за
бројеве јавних надметања означених * у
табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује
фотокопијама следећих докумената:

фотокопијом  личне карте или очитаном•
личном картом за личне карте са чипом
за физичка лица, односно, фотокопијом
извода из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) за правна лица;
потврда о активном статусу у Регистру•
пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за
пријављивање на јавно надметање за
коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа
доказује фотокопијама следећих докумената:

потврда о активном статусу у Регистру•
пољопривредних газдинстава;
за правна лица - извод из привредног•
регистра (не старији од шест месеци до
дана објављивања огласа) са податком да
је лице регистровано за производњу
енергије из обновљивих извора од
биомасе и сточарства и енергетска
дозвола односно сагласност надлежног
органа, коју доставља најкасније у року
од две године од дана закључења Уговора
о коришћењу са Министарством
пољопривреде и заштите животне
средине; 
за физичка лица Уговор са•
произвођачем енергије кога снабдева
сировином, а који има  енергетску
дозволу односно сагласност надлежног
органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка
јавног надметања доставе  оригинале
докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на
увид  Комисији за спровођење поступка
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јавног надметања. Најповољнији понуђач је
дужан да након закључења записника са
јавног надметања, преда оригинале
докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка
Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и
утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени
представник дужан је да присуствује јавном
надметању, у супротном се сматра да је
одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача
дужан је да достави оверено пуномоћје од
стране надлежног органа Комисији за
спровођење поступка јавног надметања пре
почетка јавног надметања. Овлашћени
представник може заступати само једног
понуђача на јавном надметању. 

9. Понуђачи су дужни да заједно са
пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу
наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за
свако јавно надметање појединачно, на рачун
Општинске управе Велико Градиште број:
840-961804-78.

10. Свим понуђачима, осим најповољ-
нијем, уплаћени депозит ће се вратити  након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу
депозит ће бити урачунат у годишњу закуп-
нину. У случају да најповољнији понуђач
одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Депозит се не враћа ни понуђачу који је од-
луком Комисије за спровођење поступка
јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и
дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена
прелази двоструки износ почетне цене,
потребно је да сви понуђачи који настављају
надметање, допуне депозит до 50%
излицитиране цене. Надметање се наставља
после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати
уколико буде благовремено достављена
најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини немају правна и физичка лица
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 
2) нису испунила све обавезе из

претходних или текућих уговора о закупу
пољопривредног земљишта у државној
својини; 

3) су извршила ометање поседа
пољопривредног земљишта у државној
својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање
било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног
земљишта у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила
пољопривредно земљиште у државној
својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно
земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на

јавно надметање –

формулар за пријављивање (попуњен у1
целости и потписан); 
доказ о уплати депозита;2
за закуп пољопривредног земљишта у3
државној својини документацију
наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
за коришћење пољопривредног4
земљишта у државној својини за
пољопривредну производњу
документацију наведену у делу II тачка 4.
овог огласа;
за коришћење пољопривредног5
земљишта у државној својини за
производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства
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документацију наведену у делу II тачка 5.
овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране
коверте, односно штампане налепнице са
адресом општине, се могу преузети сваког
радног дана на писарници општине Велико
Градиште. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара
пријаве.

Пријава на оглас се подноси у
затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

Адреса: Општина Велико Градиште,•
улица и број:  Житни трг бр 1.,
Комисији за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Број јавног надметања ____ (навести и•
КО)

На задњој страни:
име и презиме/назив и адреса понуђача•

Заједно са пријавом на оглас
доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за
пријављивање је до 14,00 сати, дана
13.07.2017 2017.године. Благовременим ће се
сматрати све пријаве које стигну у писарницу
Oпштинске управе општине велико
Градиште до наведеног рока, без обзира на
начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

V 
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп  и
на коришћење земљишта из дела I. тачке 1.
овог огласа одржаће се 14.07.2017 године у

10,00 часова у згради Општине Велико
Градиште, улица и број: Житни трг бр 1., и
то:

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре
по средњем курсу Народне банке Србије на
дан јавног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у
динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства

обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да
у року од 8 дана од правноснажности одлуке
достави доказ о уплати закупнине у износу
утврђеном правоснажном одлуком о давању
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити
Министарству пољопривреде и заштите
животне средине  преко Oпштинске управе
општине Велико Градиште.

Уколико је период закупа дужи од
једне године, закупнина се плаћа најкасније
до 30.септембра за сваку наредну годину
закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа
потребно је доставити и :

гаранцију пословне банке у висини•
годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
уговор о јемству између Министарства•
као повериоца и правног лица као јемца
или 
доказ о уплати депозита у висини једне•
годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће
се у случају редовног плаћања рачунати
као плаћена закупнина за последњу
годину закупа

Ову одлуку објавити у Службеном
гласнику Општине Велико Градиште,  на
огласној табли Општинске управе Велико
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Градиште и месним канцеларијама, и на веб
страни, с тим што ће се рок за подношење
пријава рачунати од дана објављивања у
Службеном гласнику Општине Велико
Градиште. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-119/2017-01-2
Дана: 26.06.2017.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_____________________

Драган Милић, с.р.

На основу чланова 54. и 66. Закона о
добробити животиња ( „Службени гласник
РС“ бр. 41/2009), члана 46. Закона о
ветеринарству („Службени гласник РС“ бр.
91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 2. Закона
о комуналним делатностима  („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011и 104/2016)  и члана
18. став 1. тачка 1. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16,
28/16), а на предлог Начелника Општинске
управе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на 27. седници одржаној дана
22.06.2017. године, доноси :

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ

НАПУШТЕНИХ
ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

УВОД

Велики број напуштених животиња (паса
луталица) на улицама нашег града,
насељених места и атара, резултат је
напуштања кућних љубимаца од стране
њихових власника. Сада већ бивши кућни
љубимци препуштени су сами себи у борби
за живот, а као последица тога долази до
неконтролисаног размножавања, чиме се већ
постојећи број напуштених животиња
повећава. Узрок овом проблему су лоше
навике људи и тешка економска ситуација
грађана, који због недостатка средстава за
обележавање и вакцинацију, прибегавају
избацивању паса на улицу. Због тога је
неопходно:

1. Применити важеће одредбе Закона
2. Стимулисати мере за стерилизацију,
вакцинацију и обележавање паса
3. Изградити прихватилиште
4. Формирати службу за рад у
прихватилишту и зоохигијенску службу

Применом ових одредби у пракси, стичу се
услови за санкционисање несавесних и
неодговорних власника кућних љубимаца,
који продукују проблем. Такође је потребно
повећати хигијену у насељеним местима,
како би се смањила могућност
прехрањивања напуштених паса на улици
који могу да буду агресивни, што је
потенцијална опасност за људе, децу и
домаће животиње.

I Основне одредбе

Програм контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака на територији
општине Велико Градиште представља
документ којим се дефинишу циљеви и мере
које ће спроводити општина Велико
Градиште у погледу контроле и смањења
напуштених паса и мачака на њеној
територији.
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II Преглед стања

Велики број паса луталица и напуштених
паса на улицама свих насељених места и у
атару наше општине као и законска обавеза
локалне самоуправе у чијој је надлежности
решавање овог проблема, поставили су
неопходност израде овог документа као први
и основни корак у контроли и смањењу паса
луталица на територији општине Велико
Градиште, а у складу са специфичностима
наше средине.

Општина Велико Градиште има двадесет
шест насељена места и по последњем попису
из 2011.године
17.559 становника односно, укупно 23.293
становника са становништвом које има
боравиште у иностранству.

Из буџета општине Велико Градиште за
послове хватања и збрињавања паса
луталица у 2012.години издвојено је
251.999,80 динара, 2013. години 315.559,92
динара а у 2014., 2015. и 2016.години
послови хватања и збрињавања паса
луталица се нису извршавали јер се по
упућеним јавним позивима нико од
олашћених зоохигијенских служби није
одазвао.

Трошкови на име исплаћених одштета
грађанима за штету коју наносе напуштене
животиње, судским путем и вансудским
поравнањем у 2012. години износе –
335.936,81динар, 2013. године – 972.390,40
динара, 2014. године -1.110.537,20 динара,
2015. године – 553.340,00 динара и у
2016.години – 1.808.084,51 динара.

Наведена издвојена средстава говоре о
оптерећењу буџета општине Велико
Градиште за намене решавања проблема паса
и мачака луталица.

Знатан број напуштених паса и мачака на
територији општине Велико Градиште у
највећој мери последица је несавесног

понашања власника као и природне
репродукције животиња. 

Луталица је сваки пас који се нађе на јавном
месту без надзора власника и који није
регистрован и обележен у складу са законом.

Напуштен пас је пас који се нађе на јавном
месту без надзора власника, а исти је
обележен уградњом микро чипа, те је на
основу тога могуће пронаћи његовог
власника.

Пси и мачке се обележавају и евидентирају у
складу са законом који уређује
ветеринарство. Власник односно држалац
паса и мачака дужан је да омогући надлежној
ветеринарској служби обавезну вакцинацију
против беснила, дехелминтизацију и
стерилизацију животиња ради спречавања
рађања нежељених кућних љубимаца.
Власник односно држалац паса и мачака
дужан је да правилним држањем и другим
мерама и средствима спречи да кућни
љубимци угрозе људе и околину. Ако
власник односно држалац паса и мачака није
у могућности да се даље брине о њима,
дужан је да им обезбеди одговарајући
третман. Власник односно држалац који
изгуби животињу дужан је да тај губитак
пријави ветеринарској служби , у супротном
сматра се да је напустио животињу. Послове
хватања, превоза и збрињавања врши
овлашћена служба. У случају да приликом
хватања напуштених паса и мачака буде
ухваћена животиња која има власника,
власник је може преузети уз накнаду
одговарајућег износа хватања и збрињавања
напуштених животиња са превозом.

III Законска регулатива

Овај Програм усаглашен је са законском
регулативом укључујући Закон о добробити
животиња и Закон о ветеринарству . На
основу члана 54. Закона о добробити
животиња органи јединица локалне
самуправе дужни су да израде и спроводе
Програм контроле и смањења напуштених
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паса и мачака према специфичностима
средине. На основу члана 66. истог Закона
орган јединице локалне самоуправе дужан да
обезбеди прихватилиште ако на својој
територији има напуштених животиња и да
обезбеди  прикупљање, превоз и збрињавање
напуштених и изгубљених животиња, као и
да им пружи помоћ, бригу и смештај у
прихватилиште. На основу члана 46. Закона
о ветеринарству локална самоуправа дужна
је да на својој територији организује
зоохигијенску службу која обавља послове
хватања и збрињавања напуштених
животиња у прихватилишта за животиње.

IV Циљеви доношења програма

Циљеви доношења овог Програма су:
1. Смањење броја напуштених паса и
мачака који се налазе на јавним
површинама;
2. Контрола постојеће популације паса и
мачака;
3. Заштита здравља људи и животиња
спречавањем појаве,ширења и преношења
заразних болести и болести које се преносе
са животиња на људе (зоонозе);
4. Смањење напада на грађане као и
завођење јавног реда и мира;
5. Смањење трошкова у случају одштетних
захтева грађана;
6. Спречавање растурања чврстог отпада и
смећа из контејнера, канти и депонија;
7. Спречавање прљања површина јавне
намене;
8. Стимулација
обележавања,вакцинације,дехелмитизације
и стерилизације;
9. Подизање свести грађана у правцу
одговорног и држања паса и мачака и
хуманог поступања са истима.

Локална самоуправа је по закону надлежна
за решавање овог проблема . Први корак је
израда ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И
СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
у складу са специфичностима своје средине.
Да би Програм био успешан, непходна је

сарадња надлежног Министарства, Локалне
самоуправе, ветеринара, удружења за
заштиту животиња и грађана.

Како би Програм могао бити успешно
реализован потребно је обратити пажњу
на неколико битних елемената:

- ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА је прописала
ефективне, превентивне мере које се односе
на: регистрацију и обележавање животиња,
вакцинацију, одговорност власника, забрану
напуштања кућних љубимаца и поступке са
напуштеним животињама.(надлежност -
Министарство)

- ИЗРАДА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И
СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ (надлежност -
Локална самоуправа)                                 

- РЕГИСТРАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
свих кућних љубимаца је кључна
превентивна мера, којом је олакшан надзор
над њиховим кретањем, трговином,
превозом, односно проналажењем
изгубљених, напуштених и отуђених
љубимаца. На тај начин сваки пас или мачка
били би евидентирани и знао би се њихов
власник. (Министарство и локалана
самоуправа, ветеринраска станица) 

- СТЕРИЛИЗАЦИЈА је најефикаснија мера
којом се смањује број луталица, регулише
број популације у прихватилиштима, као и
неконтролисана репродукција животиња
(Министарство, локална самоуправа,
фондови, средства донација, ветеринраска
станица)

- ПРИХВАТИЛИШТЕ - општина мора
основати прихватилиште и службу за
збрињавање напуштених животиња.
Прихватилиште мора бити опремљено, а
запослени обучени за хумано хватање
животиња, као и за рад са животињама у
прихватилишту. Животиње се из
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прихватилишта враћају власнику уз
надокнаду трошкова, удомљавају или
уступају другим прихватилиштима и
азилима удружења за заштиту животиња
(Локална самоуправа, ветеринарска станица,
комунално предузеће, кинолошко друштво,
друштво за заштиту животиња, грађани).

- ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБЕ ЗА РАД У
ПРИХВАТИЛИШТУ И
ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ -
Члан. 46 Закона о Ветерини предвиђа
обавезу локалне самоуправе да на својој
територији организује службу која обавља
послове хватања и збрињавања напуштених
животиња у прихватилиште за животиње
(Локална самоуправа, ветеринарска станица,
комунално предузеће)

- УДОМЉАВАЊЕ животиња из
прихватилишта је најхуманији начин
збрињавања напуштених животиња. Све
животиње које се дају на удомљавање морају
бити вакцинисане, стерилисане и обележене
(Удружење за заштиту животиња, кинолошко
друштво, грађани).

- САРАДЊА свих учесника у ланцу
решавања проблематике напуштених
животиња и преузимање одговорности са
свој део извршења Програма (Министарство,
локална самоуправа, комунално предузеће,
ветеринарска станица, кинолошко друство,
удружење за заштиту животиња и грађани).

- ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ -
циљеви образовања и информисања су
упознавање власника животиња, као и
грађана са особинама и потребама
животиња, сопственим мотивима држања
животиња, законским обавезама власника
животиња. Поред тога грађанаство се мора
упознати са елементима Програма
контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака у циљу бољег
разумевања права и одговорности свих
учесника у ланцу решавања проблема, а

нарочито обавеза власника животиња (
служба информисања локалне самоуправе,
сви локални медији, просветно школске
установе у општини, ветеринарска станица,
удружење за заштиту животиња, кинолози,
еколошка удружења...).

- ЕУТАНАЗИЈА је најнеефикаснија мера
контроле и решавања ове проблематике по
препоруци ветеринара, над агресивним и
неизлечиво болесним животињама и
осталим случајевима које предвиђа Закон
(Ветеринарска станица)

- ФИНАНСИРАЊЕ - да би Програм у
целости био реализован потребно је
предвидети и обезбедити финансијска
средства за рад служби и функционисање
прихватилишта, као и за превентивне мере
(обележавање, вакцинација,
дехелминтизација и стерилизација). - Буџет
локалне самоуправе, средства из
Министараства, донације... 

Одговорност за реализацију свих тачака
Програма пада на терет јединице локалне
самоуправе,

V Мере за реализацију циљева Програма

Мере за реализацију циљева овог Програма
су:

1. Регистрација и обележавање свих
кућних љубимаца је кључна превентивна
мера која обезбеђује евидентирање свих
власничких паса и мачака на територији
општине Велико Градиште, евидентирање
свих напуштених паса и мачака и формирање
јединствене базе података у склопу базе
Управе за ветерину. На овај начин олакшан
је надзор над кретањем животиња,
проналажење изгубљених, напуштених и
отуђених љубимаца, утврђених власника и
њихове одговорности за материјалне
трошкове хватања и збрињавања паса, као и
накнаде у случају напада.
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2. Вакцинација и дехелминтизација свих
кућних љубимаца као мера спречавања
појаве и ширења беснила и ехинококозе које
су и зоонозе. Ветеринарске станице на
територији општине Велико Градиште, на
основу члана 56. Закона о ветеринарству,
вршиће вакцинацију паса и мачака у складу
са Програмом и издавати потврде о
вакцинацији против беснила власницима
односно држаоцима паса или мачака, и о
томе водити евиденцију. Вакцинисани пси
морају се трајно обележити у складу са
посебним прописом.

3. Хватање напуштених и изгубљених
животиња, транспорт и смештај у
прихватилиште

Послове хватања и збрињавања напуштених
и изгубљених животиња спроводи
зоохигијенска служба, коју на основу закона
организује јединица локалне самоуправе. У
периоду док општина Велико Градиште не
формира зоохигијенску службу, наведене
послове обављаће одговарајуће регистроване
и овлашћене зоохигијенске службе са
територије друге јединице локалне
самоуправе на основу закљученог уговора о
пружању те врсте услуга.

Када се обезбеде финансијска средстава,
општина Велико Градиште ће формирати
сопствену зоохигијенску службу која ће
задовољити прописане услове у погледу
обучености запослених лица и опреме за
хватање и транспорт животиња до
прихватилишта.

Да би се ова служба формирала, потребно је
обезбедити следеће:

1. Обезбедити минимум два радника у
прихватилишту

2. Потребна опрема за хватање животиња
састојала би се од:

- Возило специјалне намене за превоз
ухваћених животиња (типа пицк-уп,или ван)
- Кавези који се монтирају у возило за
прихватање животиња приликом транспорта
- Хватаљке за псе
- Оковратници и повоци
- Корпе за агресивне псе
- Мрежа за хватање паса на већем простору
(дужине 10м и ширине 1,5м)
- Хватаљке за хватање паса са дугачком
дршком
- Кожне заштитне рукавице са кожним
навлакама - неопходне за хватање
агресивних паса
- Заштитно одело минимум 2 комада које се
користи за хватање агресивних паса –
отпорно на уједе, појачано на подлактицама
и подколеницама.
- Замке за псе - за хватање паса којима се не
може прићи
- Посебан фрижидер за патолошки материјал
- Стандардна радна обућа и одећа за
запослене раднике (зимска и летња)
- Гумене чизме
- Акумулаторски рефлектори на пуњење 
- Батеријске лампе

3. Обука и заштита - Сви радници који буду
радили у прихватилишту морају бити
превентивно вакцинисани . Такође, морају
проћи обуку за хватање напуштених
животиња (у првом реду паса ) и рад у
прихватилишту. 

4. Изградња прихватилишта је законска
обавеза коју ће Општина Велико Градиште
испунити када за ову инвестицију обезбеди
финансијска средства. Изградња
прихватилишта подразумева одабир
одговарајуће локације (ограђена, незагађена
и безбедна парцела на самом ободу или ван
насељеног места у општини), која је
инфраструктурно опремљена( вода, струја,
пут). Израда пројекто-техничке
документације за изградњу прихватилишта,
набавка свих дозвола за изградњу и на крају
добијање употрбне дозволе за рад као и
дозволе од стране надлежног Министарства.
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Прихватилиште за напуштене животиње
мора да испуњава прописане услове за
прихватање и безбедан боравак напуштених
животиња у погледу простора за животиње,
просторија, опреме, запослених лица,
ветеринарске заштите, исхране и неге.

Потребно је у делу ограђеног простора
изградити све потребно за хумани приступ
решавању проблема напуштених животиња
у складу са важећом законском регулативом. 

- Локација на самом ободу или ван насеља
- Инфраструктурна опремњеност (пут, вода,
струја) 
- Изградња већег броја боксова за псе како би
се могли раздвојити: болесни од здравих,
мали од великих, агресивни од неагресивних
паса, женке са младунцима и карантин за
посматрање изолованих паса по налогу
инспекције
- У дворишту изградња неколико објеката за
смештај паса који могу слободно да се крећу
у кругу прихватилишта
- Од главног пута, несметан прилаз објекту у
свим временским приликама
- Осветљење круга објекта, као и прилазни
пут, постављањем рефлектора.
- Предвидети простор са ветеринарским
столом за ветринарске прегледе и
интервенције ветеринара, где би сваки
ухваћени пас био прегледан, очишћен од
паразита, вакцинисан и обележен
- Сви остали простори и просторије
потребне за рад прихватилишта за псе и
мачке луталице и напустене животиње
(канцеларије, купатила, просторије за
припрему и чување хране, магацине за
лекове, средства за рад, алат, просторије за
обављање послова из области здравствене
застите и неге животиња…) 

5. Стерилизација паса и мачака
подразумева оварихистеректомију женских и
кастрацију мушких животиња је
најефикаснија мера за смањење популације
напуштених паса и мачака којом се регулише

њихова неконтролисана репродукција.
Спроводиће се у прихватилишту, а до тада ће
бити део уговорене обавезе са овлашћеном
службом за хватање и збрињавање
напуштених животиња. Такође, примена ове
мере је један од начина да власници, односно
држаоци кућних љубимаца спрече рађање
нежељених кућних љубимаца, што је и
њихова законска обавеза.

6. Удомљавање напуштених паса и мачака
из прихватилишта је најхуманији начин
њиховог збрињавања. Том приликом
вакцинисане, стерилисане и обележене
животиње преузимају нови, одговорни
власници.

7. Подршка у изградњи приватних азила и
прихватању напуштених животиња са
територије наше општине.

8. Враћање напуштених животиња на
локацију на којој су ухваћене, уз претходну
регистрацију, обележавање, вакцинацију и
стерилизацију је засновано је на ЦНР
стратегији „ухвати-третирај-пусти“ ( CNR-
Catch-neuter-release) је мера која подразумева
да се животиње враћају на место хватања где
настављају да живе под заштитом старатеља.
На овај начин стопа раста популације са
стерилисаним животињама постаје нула,
након чега се број паса полако и природно
смањује. При спровођењу ове мере треба
водити рачуна да број враћених паса не
доведе до појаве чопора. На локацију на којој
је ухваћен враћају се само неагресивани,
мањи пси уколико постоје услови да грађани
брину о њиховој исхрани и појењу.

9. Едукација и информисање

Едукација пре свега треба да подстиче већу
одговорност власника паса и мачака да би се
смањила учесталост напуштања кућних
љубимаца, да би се власници упознали са
потребама и понашањем животиња, са
превенцијом уједа, правилном бригом о
њима, значајем регистрације, обележавања,
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вакцинације, дехелминтизације и
стерилизације, са прописима које морају
поштовати и моралним начелима и начелом
хуманости са посебним освртом на здравље
људи и животиња.

Едукацију треба да спроводе стручњаци а
неопходно је укључити кинолошко
удружење, удружење за заштиту животиња
или друге заинтересоване организације и
образовне установе. У циљу едуковања
становника и деце треба организовати
трибине у месним заједницама, семинаре и
предавања у школама као и прилагођени
програм у предшколској установи. Резултати
упорне примене програма за едукацију
постају видљиви на три нивоа – грађани и
деца усвајају знања и вештине, развија се
свест , мењају ставови, долази до промене
понашања према животињама.

Информисање и обавештавање као
неопходни инструмент едукације
подразумева пласирање информација путем
штампаних и електронских медија, радија,
билборда, штампање летака и брошура
намењених одређеним циљним групама.
Када се у једној друштвеној заједници
спроводи CNR стратегија у комбинацији са
едукацијом грађана,  пси се хватају, лече,
стерилишу и враћају на своја станишта,
грађани постају свесни добробити животиња
и хуманих метода за ограничење бројности
уличних животиња. Ширење болести се на
тај начин држи под контролом због чега
грађани престају да се плаше паса и лакше
прихватају повратак здравих паса у своје
заједнице и мачака.

10. Санкционисање неодговорних грађана
- применом законских прописа и казнених
одредби потребно је санкционисати оне
власнике, односно држаоце животиња који
не вакцинишу своје псе и мачке, не изврше
њихово трајно обележавање, ако напусте или
одбаце животињу, када без надзора пусте
животиње на јавне површине, као и у другим

законом или прописима предвиђеним
случајевима.

Санкционисање неодговорних грађана врше
надлежне инспекције, свака у оквиру своје
надлежности.

11. Еутаназија је најнеефикаснија мера
контроле и спроводи се искључиво над
агресивним и неизлечивим животињама и
осталим случајевима, у складу са Законом о
добробити животиња.

12. Сарадња између министарства, локалне
самоуправе, комуналних предузећа,
ветеринарских установа, кинолошких
друштава, удружења за заштиту животиња и
грађана неопходна је мера у циљу решавања
проблема напуштених паса и мачака

Одговорност за реализацију свих мера
Програма пада на терет јединице локалне
самоуправе,

VI Финансирање 

Да би Програм у целости био реализован
потребно је предвидети и обезбедити
финансијска средства за организовање и рад
зоохигијенске службе, изградњу
прихватилишта, за рад служби и
функционисање прихватилишта.

Потребна финансијска средстава:- Средства
за формирање зоохигијенске службе (возило,
опрема, људство)

- Трошкови рада зоохигијенске службе;
- Средства за прибављање пројекто-
техничке документације за изградњу
прихватилишта;
- Трошкови изградње прихватилишта;
- Средства за набавку опреме за рад у
прихватилишту;
- Трошкови зарада и накнада за запослене
раднике;
- Трошкови обуке као и здравствене
заштите запослених;
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- Материјални трошкови у прихватилишту (
гориво, регистрација возила,струја, вода,
телефон...)
- Трошкови исхране животиња у
прихватилишту;
- Трошкови регистрације, обележавања,
вакцинације, стерилизације, кастрације,
лечења, витаминизације и еутаназије;
- Одржавање опреме;
- Трошкови одржавања објекта.

Извори финансирања:
1. Средства добијена на основу пројеката из
европских фондова и буџета Републике
Србије;
2. Донације;
3. Буџет Општине Велико Градиште.

VII Завршне одредбе

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

Број: 352-63/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008,
5/2014,5/2016,28/2016) и члана 44.
Пословника о раду Општинског већа
општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште’’, бр.
11/2008), 

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 27. седници одржаној
дана 22.06.2017. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени режима саобраћаја

у улици Кнеза Лазара у Великом
Градишту

Члан 1.
Мења се режим саобраћаја  у улуци

Кнеза Лазара у Великом Градишту тако што
се уводи ‘’пешачка зона’’ односно забрана
саобраћаја за моторна возила у временском
периоду од 18.00 до 0.00 часова.

У улици Кнеза Лазара у времену од
0.00 до 18.00 часова задржава се једносмерни
саобраћајни ток возила од Трга Младена
Милорадовића ка градском парку уз дозволу
дужног паркирања возила у смеру кретања
са обе стране коловозне траке.

Члан 2.
Режим саобраћаја у осталим улицама

остаје непромењен.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном

доношења, а објавиће се у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’. 

Образложење

Постоји жеља и потреба грађана
Великог Градишта да се улица Кнеза Лазара
користи као пешачка зона односно зона у
којој је забрањен саобраћај моторних возила
у вечерњим часовима летње туристичке
сезоне. Како је у горе наведеном термину од
18.00 до 0.00 часова смањена феквенција
саобраћаја не очекује се поремећај
саобраћајног тока и саобраћајна загушења на
Тргу Младена Милорадовића.

Број: 344-94/2017-01-4
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На основу Одлуке о буџету општине
Велико Градиште за 2017.годину, члана 82
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16), члана 160. став 5. Закона о
рударству и геолошким истраживањима („Сл.
гласник РС“, бр. 101/2015)

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 19. седници одржаној дана
07.03.2017. године доноси: 

ПРОГРАМ  ФОНДА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ОД МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

I
УВОД

Чланом 159. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр.
101/2015), утврђено је да Носилац експлоатације
којем је одобрено извођење рударских радова
плаћа накнаду за коришћење минералних
сировина и геотермалних ресурса у складу са
овим законом.

Чланом 160. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр.
101/2015), утврђено је да средства остварена у
складу са чланом 159. овог закона од накнаде за
коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса, у висини од 60% приход
су буџета Републике Србије, у висини од 40%
приход су буџета јединице локалне самоуправе
на чијој територији се врши експлоатација.

Средства остварена од накнаде за
коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса, која су приход јединице
локалне самоуправе на чијој територији се врши
експлоатација, користе се на основу посебног
програма мера који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе за унапређење
услова живота локалне заједнице, а посебно за
изградњу инфраструктуралних објеката и других
објеката у циљу побољшавања услова живота, на
који сагласност даје Министарство.

II
ПРОЦЕЊЕНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА

КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ

РЕСУРСА

Одлуком о буџету Општине Велико
Градиште за 2017. годину планирана су средства
од накнаде од минералних сировина у износу од
3.000.000,00 динара.

Р А С Х О Д И (УПОТРЕБА
ПРИКУПЉЕНИХ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ)

Средства  за развој  општине  у  укупном
износу од 3.000.000,00 динара, користиће се за за
спречавање  и отклањање штетних последица
насталих експлоатацијом минералних сировина,
на територији општине Велико Градиште, и то:

Уређење и стављање у функцију•
трафостанице „СТИГ“ .......... 600.000,00 дин
Стављење у функцију водовоизворишта•
„СТИГ“-хиперхлорисање .... 300.000,00 дин
Израда пројектно-техничке докуметације за•
путну инфраструктуру  ......... 900.000,00 дин
Изградња капеле на сеоском гробљу у•
Мајиловцу ............................. 300.000,00 дин
Реконструкције и текуће поправке јавне•
инфраструктуре у сеоским
срединама .............................. 300.000,00 дин
Надзор над извођењем радова на путној•
инфраструктури-реконструкцији и санацији
путева, радова на водоводној мрежи и на
реконструкцији јавне инфраструктуре у
сеоским срединама ............... 600.000,00 дин

III                                                                   
Уколико се приходи по овом основу до

краја године остваре  у  већем износу од износа
који је дат у овом Програму, више остварена
средства се могу користити након измене и
допуне овог програма од стране Општинског
Већа.
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IV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Реализацију овог Програма и надзор над
извршењем уговорних обавеза и реализацију
појединачних пројеката спроводи Општинска
управа –Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору општине Велико Градиште.
Извештај о реализацији Програма се подноси
Општинском већу општине Велико Градиште 

V
Овај Програм ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Сл. гласнику  општине
Велико Градиште “. Ступањем на снагу овог
Програма, престаје да важи Програм фонда за
коришћење средстава од минералних сировина
за 2017. годину број 400-15/2017-01-4 од
10.02.2017. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предлог програма фонда за коришћење
средстава од минералних сировина урађен је на
основу члана 160. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Сл.  гласник РС“,
бр. 101/2015)

Чланом 160. Закона о рударству и гео-
лошким истраживањима („Сл. гл.РС“ бр.
101/2015), утврђено је да средства остварена у
складу са чланом 159. овог закона од накнаде за
коришћење минералних сировина и геотермал-
них ресурса, у висини од 60% приход су буџета
Републике Србије, у висини од 40% приход су бу-
џета јединице локалне самоуправе на чијој тери-
торији се врши експлоатација.

Накнада за коришћење минералних
сировина плаћа се од стране предузећа која врше
експлоатацију минералних сировина периодично
као аконтација а коначна накнада плаћа се по
истеку године.

Буџетом општине Велико Градиште за
2017. годину за рад фонда за коришћење
средстава од минералних сировина опредељена
су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Ради подстицања развоја рударства и
спречавања и отклањања штетних последица на-
сталих експлоатацијом минералних сировина до-
носи се годишњи програм, којим се утврђују
врсте и обим радова, услови и начин расподеле и
коришћења средстава намењених за реализацију
програма. 

Средства за развој општине у укупном
износу од 3.000.000,00 динара, користиће се за
финасирање активности за спречавање  и
отклањање штетних последица насталих
експлоатацијом минералних сировина, на
територији општине Велико Градиште.

Број: 400-21/2017-01-4
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