
На основу члана 32. тачка 10. и члана 
39. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 
РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 
40. тачка 12., члана 68. и 69. 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 15. седници одржаној 26.02.2018. године, 
донела је  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Саши Живковићу из Камијева престаје 

функција Заменика председника Скупштине 
општине Велико Градиште, због подношења 
оставке.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном гласнику 

општине Велико Градиште.

О    б    р     а    з   л    о    ж    е    њ   е

Основ за донешење решења садржан 
је у члану 32. тачка 10. и члану 39.  Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) који прописују да 
председника и заменика председника скупштине 
општине бира и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе.

Чланом 36. Пословника Скупштине 
општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр 6/2017) 
прописано је да Председнику Скупштине 

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

Председник Скупштине оставку може 
поднети усмено или у писменом облику.

Писмену оставку подноси до почетка 
седнице.

Усмену оставку подноси саопштавањем 
оставке на седници Скупштине.

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

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

Чланом 39. Пословника СО Велико 
Градиште прописано је да заменик председника 
Скупштине може поднети оставку или бити 
разрешен са функције по поступку предвиђеном 
за подношење оставке, односно разрешење 
председника Скупштине.

Саша Живковић поднео је оставку на 
функцију Заменика председника Скупштине 
општине Велико Градиште дана 13.02.2018. 
године.

На основу наведеног донето је решење 
као у диспозитиву.

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

 
Број: 020-5/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV        Број 1         ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                    27. фебруар 2018.
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члана 69. 
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл. 
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 
5/14, 5/16 и 28/16),    

Скупштина општине Велико Градиште, 
на 15. седници одржаној 26.02.2018. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1.

БОЖИДАР ГРУЈИЋ из Великог 
Градишта, изабран је за заменика председника 
Скупштине општине Велико Градиште.

Мандат заменика председника 
Скупштине општине траје до истека мандата 
Скупштине општине.

2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3.

Решење објавити у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, бр 129/2007 и 
83/2014 - др. Закон) прописано је да председник 
скупштине има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. Заменик председника 
скупштине бира се и разрешава на исти начин 
као и председник скупштине.

Председник скупштине, на предлог 
најмање 1/3 одборника, бира се из реда 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника скупштине општине.Председник 
скупштине може бити разрешен и пре истека 
времена за које је изабран, на исти начин на који 
је биран.  

Предлог Божидара Грујића за заменика 
председника Скупштине општине Велико 
Градиште подржало је 13 одборника.

Предлог Божидара Грујића за заменика 
председника Скупштине општине Велико 
Градиште  поднет је у писаном облику. 

По спроведеном тајном гласању 
Скупштина општине је са 21 гласом ЗА изабрала  
Божидара Грујића за заменика председника 
Скупштине општине Велико Градиште.

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

Број: 020-6/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 79. и члана 92. став 
4. Закона о буџетском систему (``Службени 
гласник РС`` број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 
99/16 и 113/17) 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 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године 
донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 1.

Општина Велико Градиште ће 
ангажовати Екстерну ревизију за завршни рачун 
буџета општине за 2017. годину.

Члан 2.

Ову Одлуку орган управе надлежан за 
финансије доставиће Државној ревизорској 
институцији, при тражењу сагласности  за 
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ангажовање комерцијалних  кућа, за обављање  
екстерне ревизије Завршног рачуна  општине за 
2017.годину. 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.

Број: 400-10/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл.6. и 7а,  члана 36. став 1. тачка 2) и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину 
(''Сл. Гласник РС'', бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 
5872014-др.закон), и члана 40 Статута општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико 
Градиште, на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Велико Градиште. 

Члан 2. 
 
 На територији општине Велико Градиште одређује се шест зона и две подзоне, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Велико Градиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: 
ЕКСТРА зона, ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона ПЕТА ''А'' зона и 
ПЕТА ''Б'' зона.. 

EКСТРА ЗОНА Екстра зона обухвата улицу Бошка Вребалова од раскрснице улица Албанске споменице, 
Виноградске и Бошка Вребалова  прма Тргу Младена Милорадовића, обухвата цео Трг 
Младена Милорадовића, улицу Кнеза Лазара до раскснице са улицом Мирка Матића и 
Житним тргом и цео Житни трг, Туристичко рекреативно насеље „Бели багрем“. 

ПРВА ЗОНА Прва зона обухвата обе стране Светосавске улице од Житног трга , до улице Албанске 
споменице, улицу Албанске споменице од раскрснице  са Светосавском улицом до 
раскрснице улица Албанске споменице и Бошка Вребалова, целу улицу Бошка Вребалова 
до улице Пожаревачки пут, улицу Пожаревачки пут до улаза у Велико Градиште из 
правца Пожаревца (први ред парцела), улицу Солунских ратника у целини, улицу Воје 
Богдановића од трга Младена Милорадовића до улаза у Велико Градиште из правца 
Голупца, Улица Војводе Путника од трга Младена Милорадовића до раскрснице улица 
Војводе Путника и Обала краља Петра I, улица Обала краља Петра I до раскрснице улица 
Обала краља Петра I и Мирка Матића, улица Мирка Матића од раскрснице улица Обала 
краља Петра I и Мирка Матића до Житног трга Улица Обала краља Петра I до 
раскрснице улица Обала краља Петра I и Лоле Рибара. Викенд насеља око Сребрног 
језера. 

ДРУГА ЗОНА Друга зона започиње од раскрснице Лоле Рибара и Обале краља Петра према југозападу 
новоизграђеним путем до тромеђе парцела 13, 2634, 4583 где скреће у правцу југоистока 
међом између парцела 13 и 2634, наставља путем број 4584 (улица Рамска) где обухвата 
обе стране пута до раскрснице са улицом 11. октобра. Улица 11. октобра са припадајућим 
крацима ка улици Бошка Вребалова, до улице Саве Ковачевића, где се ломи у правцу 
југоистока до међе парцела 2210 (улица Саве Ковачевића), 1747 и 1746 где се ломи у 
правцу североистока и иде међом парцела 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1727, 1739, 
1738, 1735, 1734/2, 1731, 1733 и 1732 до улице Трг ослобођења, где пресеца Трг 
ослобођења до тромеђе парцела 1727/1 (Трг ослобођења), 1711 и 1706 и наставља међом 
између парцела 1711, 1706, 1717, 1710, 1709, 1718, 1708, 1720, 1707, 1719 и 1703 где 
излази до тромеђе парцела 1703, 1719, 2224 и наставља улицом Властимира Павловића 
Царевца, затим међом између парцела 375 и 376 до Његошеве улице где се ломи у правцу 
истока Његошевом улицом и обухвата обе стране улице до тромеђе парцела 373/2, 373/1 
и 374 и скреће у правцу севера и наставља међом парцела 373/2 и 373/1 до тромеђе 
парцела 373/1, 373/2, и 371 где скреће у правцу северозапада до тромеђе парцела 371, 
365/1 и 366 где скреће у правцу североистока међом између парцела 366, 371, 370, 367, 
369 и 368 до Карађорђеве улице где пресеца улицу до тромеђе парцела 2211, 319 и 320, 
где скреће у правцу запада до краја парцеле 320, где скреће на север краком Карађорђеве 
улице где обухвата обе стране крака до међе парцела 314 и 317 и наставља у правцу 
североистока међом између парцела 314, 317, 315, 312 и 311 до Београдске улице – 2208. 
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Наставља Београдском улицом до раскрснице саулицом Обала краља Петра где обухвата 
обе стране улице заједно са парцелом 263, где скреће у правцу југа до тромеђе парцела 
236, 247/2 и 2208, где наставља дуж граница парцела 234, 236, 233, 232/2, 230, 229, 225, 
224, 223 и излази на крак Карађорђеве улице, где пресеца до парцеле 221 и обухвата обе 
стране крака у правцу запада где обухвата обе стране улице осим парцела 205, 206, 207 и 
208, све до Шумадијске улице. Где наставља међом парцела 74 и 75, где скреће у правцу 
југа и наставља међом парцела 73/2, 75, 76, 77, 78, 79, до тромеђе парцела 73/2, 79 и 80 и 
наставља у правцу запада међом парцела 73/2, 72, 71, 80, 70 и 69, где скреће у правцу југа 
до тромеђе парцела 69, 70 и 67, скреће у правцу запада међом парцела 69, 68, 67, 66/2, 
66/1, где скреће у правцу севера међом парцела 66/1, 2210/9, 65, 64, 63 до тромеђе 
парцела 63, 62 и 66/1, где наставља у правцу запада међом парцела 63, 62 и 61 до улице 
Саве Ковачевића (2210/1), где пресеца улицу Саве Ковачевића до тромеђе парцела 
2210/1, 2210/2 и 2210/3 и наставља међом између парцела 2210/2 и 2210/3, где скреће у 
правцу југа међом између парцела 60, 2210/3, 2210/4, 2210/5, 2210/6, до тромеђе парцела 
2210/6, 2210/7 и 56, где скреће у правцу запада међом парцела 60, 56, 57, 58, 45/3, где 
скреће дуж међе парцела 60, 45/2, 45/1, 46/1, 44 до улице М. Симеуновића, где наставља 
дуж улице у правцу југа до парцеле 40/5 где скреће у правцу запада и обухвата обе стране 
улице, пресеца улицу Мајке Југовића до улице Лоле Рибара, пресеца улицу Лоле Рибара 
и скреће у правцу севера до раскрснице улице Лоле Рибара и Обале краља Петра.  
Друга зона се протеже и од раскрснице улица Трг Младена Милорадовића и Војводе 
Путника, улицом Војводе Путника до Обале краља Петра, наставља Обалом краља Петра 
ка истоку до раскрснице улице Обала краља Петра и Браће Буђони, где скреће у правцу 
југа, до раскрснице улица Браће Буђони и Пинкум, где скреће у правцу истока улицом 
Пинкум, обухвата целу улицу Пинкум, до раскрснице улица Пинкум и Мирослава Тирше 
где скреће у правцу истока улицом М. Тирше, до раскрснице улица М. Тирше и Аласке 
улице, где скреће у правцу југа Аласком улицом до раскрснице улица Аласка и Жике 
Поповића, где скреће у правцу југоистока и обухвата обе стране улице Жике Поповића 
до насипа к.п.бр. 4585, где скреће у правцу југозапада границама парцела 3175, 1376, 
1377, 2220 – припадајући крак улице Албанске споменице, до улице Албанске 
споменице, прелази улицу Албанске споменице до улице Вељка Влаховића, где скреће у 
правцу запада и обухвата обе стране улице Вељка Влаховића до раскрснице улица Вељка 
Влаховића и Молдавске, где скреће у правцу југа Молдавском улицом до раскрснице 
улица Молдавске и Браће Ђорђевић и скреће у правцу северозапада улицом Браће 
Ђорђевић целом дужином до раскрснице улица Браће Ђорђевића и Вељка Влаховића, где 
скреће у правцу запада улицом Вељка Влаховића, са припадајућим крацима до 
раскрснице улица Вељка Влаховића и Воје Богдановића где скреће у правцу југа, до 
раскрснице улица Солунских ратника и Воје Богдановића, где скреће у правцу запада 
улицом Солунских ратника до раскрснице улица Солунских ратника и Пећке 
патријаршије, где скреће у правцу југа улицом Пећке патријаршије (цела улица), до 
улице Старине Новака где скреће Улицом Старине Новака где пресеца Цвијићеву улицу 
и наставља улицом Михајла Пупина, до улице Бошка Вребалова и наставља улицом 
Бошка Вребалова до раскрснице улица Војводе Путника и Трг Младена Милорадовића.  
Из овог описа изузимају се парцеле које припадају екстра зони и првој зони. 

ТРЕЋА ЗОНА Трећу зону чини остало грађевинско земљиште у оквиру ПГР-а за насеље Велико 
Градиште, а које није обухваћено првом и другом зоном. 

ЧЕТВРТА 
ЗОНА 

Четврту зону чине насељена места Пожежено и Кусиће. 

ПЕТА ЗОНА Пету зону чине остала насеља у општини Велико Градиште. 
ПЕТА ЗОНА 
‘’А’’ 

Грађевинско земљиште у грађевинском подручју које је планским документом 
предвиђено за изградњу и коришћење објеката, а које се користи у друге сврхе, до 
привођења земљишта планираној намени. 
 

ПЕТА ЗОНА 
‘’Б’’ 

Пољопривредно земљиште у грађевинском подручју за које је планским документом 
планирана промена намене у грађевинско земљишта са забележбом органа надлежног за 
послове државног премера и катастра о обавези плаћања накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта, до привођења земљишта планираној намени. 
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ЕКСТРА ЗОНА је најопремљенија зона у општини Велико Градиште према критеријумима из става 1. 
овог члана. 
 

Члан 3. 
 
 Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште и на интернет страни 
www.velikogradiste.org.rs. 

Члан 4. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона и најопремљеније 
зоне на територији општине Велико Градиште (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.28/2016). 
 

Члан 5. 
 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Велико Градиште'', а примењује се од 1. јануара 2018. године. 
 
 
 
Број: 464-38/2018-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

                                                                                                               
                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                       Браниславка Шуловић,с.р. 
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На основу члана 104. став 1. и 129. Закона 

о туризму („Сл.гл.РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - 
др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 19. Закона 
о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник 
РС “, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
-усклађени дин.изн., 125/2014 - усклађени дин.
изн., 95/2015 усклађени дин.изн., 83 / 2016, 
91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016 – и 
др.закон и 96/2017 - усклађени дин.изн.), члана 
20. став 1. тачка 23. и члана 32. став 1. тачка 
13.  Закона о лoкалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др закони) 
и члана 40. став 1. тачка 8. Статута опшине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ број 9/2008, 5/2014, 5/2016, 
28/16 и 14/2017), на предлог Општинског већа 
општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, 
донела је: 

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се боравишна 

такса коју плаћа лице за сваки дан боравка у 
угоститељском објекту за смештај на територији 
општине Велико Градиште, изван свог 
пребивалишта.

Члан 2.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту за смештај у 
износу од 80,00 динара.

Члан 3.
Боравишну таксу не плаћају: 

1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско 

лечење односно специјализовану 
рехабилитацију од стране надлежне 
лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са  телесним 
оштећењем од најмање 70%, војни 
инвалиди од прве до пете групе, цивилни 

инвалиди рата од прве до пете групе, 
слепа лица, лица оболела од дистрофије 
и сродних мишићних и неуромишичних 
оболења, параплегије и квадриплегије, 
церебралне и  дечје парализе и 
мултиплекс склерозе, особе ометене у 
развоју, као и пратилац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано 
бораве у угоститељском објекту за 
смештај ради извођења спортско–
рекреативних и других активности по 
програму  Министарства надлежног 
за послове просвете, студенте који 
организовано бораве у угоститељском 
објекту за смештај ради извођења 
обавезне наставе у складу са наставним 
планом образовне установе, као и 
ученици републичких и регионалних 
такмичења у знању и вештинама;

5) страни држављани који су по 
међународним конвенцијама и 
споразумима ослобођени  плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за 
смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% 
плаћају лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не 
плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о 
испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог 
члана (чланска карта, потврда школе, односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и 
др.)

Члан 4.
Наплату боравишне таксе врше 

привредни субјекти који пружају услугу 
смештаја, као и субјекти из члана 74. став 1. и 
члана 77. став 1. Закона о туризму преко којих 
се пружа услуга смештаја. (у даљем тексту: 
давалац смештаја). 

Давалац смештаја наплаћује боравишну 
таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Ако давалац смештаја не наплати 
боравишну таксу, дужан је да на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 5.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну 

за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе, а у случају из члана 3. ове 
Одлуке да наведе основ ослобађања од плаћања 
боравишне таксе.
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Члан 6.
Средства од наплаћене боравишне таксе 

давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по 
истеку сваких 15 дана у месецу.

Члан 7.
Средства боравишне таксе  су приход 

буџета Општине и користе се за финасирање 
информативно-пропагандног материјала 
који промовише туристичкe вредности и 
културно наслеђе, обезбеђивање туристичке 
сигнализације и рад Туристичке организације 
Велико Градиште.

Члан 8.
У погледу начина утврђивања боравишне 

таксе, обрачунавања застарелости, наплате, 
обрачуна камате, повраћаја погрешно уплаћене 
таксе и осталог што није прописано овом 
одлуком, сходно се примењују одредбе закона 
којим уређује порез на доходак грађана.

II НАДЗОР

Члан 9.
Инспекцијски надзор над применом ове 

Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 
општине Велико Градиште, преко општинског 
туристичког инспектора.

III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Новчаном казном од 50.000,00 динара, 

казниће се за прекршај правно лице које пружа 
услуге смештаја, ако:

1) не наплати боравишну таксу истовремено 
са наплатом услуге смештаја,

2) у рачуну посебно не искаже износ 
боравишне таксе и не наведе основ 
ослобађања или умањења износа 
боравишне таксе,

3) средства од наплаћене боравишне 
таксе не уплати  надлежном органу у 
прописаном року.

Новчаном казном од 8.000,00 динара 
казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 
одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 40.000,00 динара  
казниће се предузетник  који учини  прекршај  
из став 1. овог члана.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о боравишној такси  („Сл.
гласник општине Велико Градиште” бр.7/09 и 
11/10).

Број: 434-8/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл.76. став 1. и 2.  Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени 
гласник РС“, бр.104/2016), члана 20. ст.1. тачке 
6. Закона о лoкалној самоуправи (“Службени 
гласник  РС”, бр. 129/2007 i 83/2014 – др 
закони), члана 173. Закона о прекршајима („Сл.
гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - 
одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 8. и члан 
18. став 1. тачка 7 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 15. 
седници одржаној 26.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком регулише се кућни ред у 
стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији општине Велико Градиште.

Под кућним редом у смислу става 1. 
овог члана подразумевају се права и обавезе 
власника, односно корисника посебних и 
самосталних делова зграде у циљу омогућавања 
несметаног становања и правилног коришћења 
стамбеног, стамбено-пословног простора у 
згради, заједничких делова зграде, заједнички 
ограђеног простора који припада згради, 
инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу 
њихове употребе, чувања од оштећења, и 
одржавања чистоће, реда и мира у згради.

Члан 2.

О спровођењу кућног реда стара се 
стамбена заједница преко својих органа или 
професионалног  управника у складу са Законом 
о становању и одржавању зграда.

Члан 3.

1. Зграда је објекат са кровом и спољним 
зидовима, изграђена као самостална 
употребна целина која пружа заштиту 
од временских и спољних утицаја, а 
намењена је за становање, обављање 

неке делатности или за смештај и 
чување животиња, робе, моторних 
возила, опреме за различите производне 
и услужне делатности и др. Зградама се 
сматрају и објекти који имају кров, али 
немају (све) зидове (нпр. надстрешница), 
као и објекти који су претежно или 
потпуно смештени испод површине 
земље (склоништа, подземне гараже и 
сл.);

2. стамбена зграда је зграда намењена за 
становање и користи се за ту намену, а 
састоји се од најмање три стана;

3. стамбено-пословна зграда је зграда која 
се састоји од најмање једног стана и 
једног пословног простора;

4. посебни део зграде јесте посебна 
функционална целина у згради која може 
да представља стан, пословни простор, 
гаражу, гаражно место или гаражни 
бокс;`

5. стан је посебан део зграде који чини 
функционалну целину, састоји се од 
једне или више просторија намењених 
за становање и по правилу има засебан 
улаз;

6. заједнички делови зграде су делови 
зграде који не представљају посебан или 
самостални део зграде, који служе за 
коришћење посебних или самосталних 
делова зграде, односно згради као 
целини, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори 
и ветробрани, заједнички ходник и 
галерија, тавански простор, подрум, 
бицикларница, сушионица за веш, 
заједничка тераса и друге просторије 
намењене заједничкој употреби 
власника посебних или самосталних 
делова зграде и др.), заједнички 
грађевински елементи (темељи, носећи 
зидови и стубови, међуспратне и друге 
конструкције, конструктивни део 
зида или зидна испуна, изолација и 
завршна обрада зида према спољашњем 
простору или према заједничком делу 
зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 
канали за проветравање, светларници, 
конструкција и простори за лифт и 
друге посебне конструкције и др.), као и 
заједничке инсталације, опрема и уређаји 
(унутрашње електричне, водоводне и 
канализационе, гасоводне и топловодне 
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инсталације, лифт, громобрани, апарати 
за гашење, откривање и јављање пожара, 
безбедносна расвета, телефонске 
инсталације и сви комунални прикључци 
који су намењени заједничком 
коришћењу и др.), ако не представљају 
саставни део самосталног дела зграде 
и не чине саставни део посебног дела 
зграде, односно не представљају део 
инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном посебном делу, 
у смислу ове одлуке;

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.

Стамбене просторије и уређаје у 
становима, као и заједничке уређаје у згради, 
инсталације и опрема зграде власници посебних 
делова зграде су дужни да користе са потребном 
пажњом и да их чувају од оштећења и квара.

Власник посебног дела, односно власник 
самосталног дела зграде, дужан је да:

1) употребом, односно коришћењем свог 
посебног, односно самосталног дела не 
омета коришћење других делова зграде;

2) свој посебан, односно самостални део 
зграде одржава у стању којим се не 
отежава, не онемогућава и не ремети 
уобичајена употреба осталих делова 
зграде;

3) одржава заједнички део зграде који чини 
саставни део његовог посебног, односно 
самосталног дела зграде у границама 
могућности вршења овлашћења 
употребе тог дела;

4) учествује у трошковима одржавања и 
употребе заједничких делова зграде и 
катастарске парцеле на којој се налази 
зграда, у мери и на начин одређен овом 
одлуком;

5) трпи употребу заједничких делова 
зграде у складу са њиховом наменом 
од стране власника самосталних делова 
или лица која раде по њиховом налогу, 
односно пролажење трећих лица ради 
доласка до одређеног посебног, односно 
самосталног дела зграде;

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, 
односно самостални део зграде или 
његову употребу на други примерен 

начин ако је то нужно за поправку, 
односно одржавање другог дела зграде 
или испуњење друге законске обавезе.

Право да захтева испуњење обавеза 
од власника посебног дела зграде имају 
сваки власник посебног дела зграде, власник 
самосталног дела зграде и стамбена заједница, 
у складу са својим правом које произлази из 
обавезе власника посебног дела зграде.

Власник посебног, односно самосталног 
дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз 
свој посебан део зграде или његову употребу 
на други примерен начин у складу са тачком 6) 
став 1. овог члана има право да захтева да његов 
посебни, односно самостални део зграде буде 
враћен у стање у коме се налазио пре него што је 
дозволио пролаз или његову употребу, односно 
има право на накнаду штете која је причињена 
пролазом или употребом на посебном, односно 
самосталном делу зграде.

Члан 5.

Станари могу изузетно, у делу стана 
обављати пословну делатност на начин којим 
се не угрожава безбедност зграде и грађана, 
не наноси штета згради и не ометају други 
корисници у мирном коришћењу стана.

Натписе и рекламе на вратима власник 
посебног дела зграде може постављати уколико 
обавља пословну делатност у складу са важећим 
прописима.

По исељењу или престанку обављања 
пословне делатности, власник посебног дела 
зграде је дужан да натписе и рекламе уклони и 
да простор на коме су били постављени доведе у 
исправно стање.

Члан 6.

О кућном реду у згради старају се лица 
из члана 2 ове Одлуке.

Власници или корисници посебних и 
самосталних делова зграде имају обавезу да 
одржавају своје делове зграда на начин којим 
се обезбеђује функционалност тог дела зграде 
према прописима који ближе одређују њихову 
функционалност и на начин којим се елиминише 
опасност од наступања штете или немогућности 
коришћења других делова зграде.

Одржавање зграде се може уговором 
поверити правним лицима или предузетницима 
који се баве пословима одржавања зграде.
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Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не 

организују одржавање у складу са овом Одлуком, 
надлежо одељење опшинске управе Општине 
Велико Градиште повериће посао одржавања 
зграде организацији којој је поверено обављање 
послова од јавног интереса.

Лица из члана 2. ове Одлуке дужна су да 
испуне мере прописане законом којим се уређује 
област заштите од пожара и област запаљивих 
и горивих течности и запаљивих гасова, у 
смислу држања запаљивих и горивих течности 
и запаљивих гасова и испуњења минималних 
превентивних мера које се односе на евакуацију 
људи и текуће одржавање уређаја за откривање 
и јављање пожара и уређаја за гашење пожара.

За штету која проистекне због 
пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог 
члана одговара лице из члана 2. ове Одлуке 
које је било дужно да организује извођење 
одговарајуће врсте радова.

Заједнички делови зграде  (степениште, 
ходници, подрум, таван, перионица, просторија 
за сушење веша и сл.) и простори и објекти изван 
зграде(двориште) служе за потребе свих станара 
и користе се у складу са њиховом наменом.

Заједнички делови зграде не смеју 
се користити за становање нити издавати на 
коришћење у било које сврхе осим просторија 
које се по посебним прописима претварају у 
станове, пословне просторије и атељее.

Станови морају бити обележени 
бројевима, а власници посебних делова зграде 
су дужни да бројеве уредно одржавају.

Ако зграда има стан немењен за 
становање радника који ради на одржавању 
стамбених зграда (службени стан), овај стан 
мора бити обележен натписом “службени стан”.

У згради мора постојати ажуран списак 
корисника и власника посебних делова зграде, о 
чему се стара управник стамбене заједнице.

Члан 7.

Власници и корисници посебних делова 
зграде су дужни да обезбеде да улаз у зграду, 
степениште, приступ кровној тераси, приступној 
галерији и светларницима, ходницима и 
заједничким деловима зграде буду слободни 
ради несметаног пролаза и у њима је забрањено 
одлагање материјала и понашање које на било 
који начин нарушава њихову функционалност, 
безбедност чистоћу и хигијену (остављање 

намештаја, уређаја, уношење блата, остављање 
смећа, отпада, огревног материјала и друго).

Члан 8.

Власници и корисници посебних делова 
зграде су дужни да за време кише, снега и других 
временских непогода, обезбеде да прозори на 
степеништу, светларницима, тавану, подруму и 
другим заједничким просторијама и заједничким 
деловима зграде буду затворени.

Власници и корисници посебних делова 
зграде су дужни да са прозора, тераса, балкона и 
лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити 
рачуна да не оштете заједничке просторије и 
заједничке делове зграда, и да не угрожавају 
безбедност осталих станара и пролазника.

Власници и корисници посебних 
делова зграде су дужни да обезбеде чишћење 
снега и уклањање леда испред зграде, а у циљу 
несметаног функционисања зграде и простора и 
објеката изван зграде.

Члан 9.

Није дозвољено сушење рубља на 
отвореним деловима зграде (прозори, терасе, 
балкони и лође) који су видљиви са улице или 
друге јавне површине, ако у згради постоји 
просторија за сушење рубља.

Члан 10.

Није дозвољено са прозора, тераса, 
балкона и лођа трешење тепиха,  постељине и 
других ствари, као и бацање отпада свих врста.

Скупштина стамбене заједнице одређује 
и уређује место и време тресења тепиха, 
постељних и других ствари.

Није дозвољено на терасама, балконима 
и лођама држање ствари и предмета који 
нарушавају изглед зграде (намештај, огревни 
материјал и слично).

Није дозвољено постављање клима-
уређаја на уличној фасади зграде без предходног 
одобрења Одељења за урбанизам, комунално 
стамбене и имовинско правне послове 
Општинске управе општине Велико Градиште.

Уз захтев за одобрење за постављање 
клима уређаја подноси се и сагласност управника 
зграде за постављање истих.

Забрањује се директно одвођење воде из 
клима уређаја на јавну површину.



27. фебруар 2018. године 13Број 1

Минимална висина од коте тротоара 
до најниже тачке клима уређаја мора износити 
најмање 2,20м.

Члан 11.

Власници и корисници посебних делова 
су дужни да огревни материјал држе у подруму, 
а у зградама без подрума, на местима која одреде 
органи стамбене заједнице.

Није дозвољена припрема и цепање 
огревног материјала у становима и на другим 
местима која за то нису одређена.

Места за цепање и припремање огревног 
материјала одређују органи стамбене заједнице.

Одмах по уношењу огревног материјала 
у подрум или друга за то одређена места, 
власник и корисник посебног дела зграде је 
дужани да очисти и доведу у ред место на којем 
је материјал био истоварен.

Држање течног гаса (бутана), течних 
горива (лож уља) и других запаљивих материјала 
на одређеним местима мора бити у складу 
са законским и другим прописима којима је 
регулисана ова област.

Члан 12.

На прозорима, терасама, балконима и 
лођама забрањено је држање ствари, односно 
предмета који би услед пада могли повредити, 
оштетити или упрљати пролазнике и возила.

Цвеће у саксијама може се држати на 
прозорима, терасама, балконима и лођама, или 
на ивици истих само у одређеним сигурносним 
посудама, а заливање цвећа мора се обављати 
тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, 
терасе или пролазнике и возила.

Члан 13.

Власници и корисници посебних делова 
зграде су дужни да улазну капију или улазна 
врата држе откључана, осим ако зграда има 
спољне сигналне уређаје за позивање станара.

Власници и корисници посебних делова 
зграде су дужни да улазну капију или улазна 
врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа 
наредног дана, од 01. априла до 30. септембра, 
односно од 22,00 до 5,00 часа наредног дана од 
1. октобра, до 31. марта, ако зграда нема спољне 
сигналне уређаје за позивање станара.

Власници и корисници посебних делова 
зграде који даљинским управљачем отварају 
улазну капију ради уласка или изласка возила из 
гараже или дворишта, дужни су да провере да 
ли је капија закључана након уласка или изласка 
возила из гараже или дворишта.

Члан 14.

У сваком улазу у зграду Управник 
стамбене заједнице дужан је да на видном 
месту истакне ову одлуку, списак власника и 
корисника посебних делова зграде који садржи 
име и презиме власника, корисника и чланова 
њиховох породичних домаћинстава, спрат и 
број стана, и списак заједничких делова зграде 
са назнаком њихове намене.

Ако орган управљања стамбене 
заједнице донесе одлуку да списак из става 1. 
овог члана не истакне на видном месту дужан је 
да на видном месту истакне обавештење о томе 
код кога се списак налази како би био доступан 
свим власницима и корисницима посебних 
делова зграде и надлежним органима.

У случају промене власницика посебних 
делова зграде, односно броја корисника станова, 
орган управљања зградом дужан је да списак из 
става 1. овог члана ажурира.

Власник стана, односно пословне 
просторије дужан је да органу управљања 
зградом пријави промену станара, односно број 
станара у року од осам дана од дана настале 
промене.

Члан 15.

Орган управљања стамбене заједнице 
дужан је да на видном месту истакне обавештење 
о томе коме се власници и корисници посебног 
дела зграде могу обратити у случају квара лифта, 
инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога 
се налазе кључеви од просторија у којима су 
инсталације, уређаји и опрема зграде.

Члан 16.

Власник или корисник посебног дела 
који примети да су инсталације, уређаји и опрема 
зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе 
одмах обавести правно лице или предузетника 
коме је поверено одржавање зграде, односно 
станара одређеног за пријем и прослеђивање 
оваквих обавештења.
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Члан 17.

Лифт се не може користити противно 
својој намени и носивости, односно за пренос 
тешког грађевинског материјала, намештаја 
и опреме за стан, који по својој тежини и 
димензијама нису примерени техничким 
карактеристикама лифта.

Упутство за употребу лифта мора бити 
видно истакнуто.

У случају квара лифта, лифт се мора 
искључити из употребе, на свим вратима 
лифта мора се истаћи упозорење да је у квару 
и о насталом квару обавестити правно лице или 
предузетник коме је поверено одржавање зграде, 
о чему се стара орган управљања стамбене 
заједнице.

Орган управљања стамбене заједнице се 
стара о редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну 
у згради, а у складу са позитивним законским 
прописима који уређују ту област.

Члан 18.

Власници и корисници посебног 
дела, односно орган управљања стамбене 
заједнице, дужни су да у зимском периоду 
предузму мере заштите од смрзавања и прскања 
водоводних и канализационих инсталација и 
уређаја у становима, заједничким и пословним 
просторијама.

Члан 19.

Уређење простора за игру и забаву деце, 
станари зграде или више зграда, могу уредити у 
складу са важећим планским актима надлежног 
органа за комуналне послове, а по одобрењу 
одељења за привредни и економски развој и 
дијаспору општине Велико Градиште, којој 
су поверени послови уређивања и коришћења 
грађевинског земљишта.

Члан 20.

У становима, заједничким и пословним 
просторијама у згради није дозвољено постављати 
или демонтирати инсталације, уређаје и опрему 
зграде, без сагласности надлежних јавних 
комуналних и других предузећа или вршити 
друге преправке без одобрења власника стана 

или пословног простора, односно носиоца права 
располагања на стану или пословном простору.

Одобрење из става 1. овог члана, 
подразумева прибављање и других одобрења 
надлежних органа, када су у питању радови 
за које је, у складу са законом, обавезно 
прибављање таквог одобрења.

Члан 21.

Лице које изводи грађевинске, 
грађевинско-занатске и инсталатерске радове 
у згради или на згради, дужно је да претходно 
о томе обавести власнике посебних делова, 
односно орган управљања стамбеном заједницом 
и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и 
да по обављеном послу просторије у згради које 
су биле предмет радова или на било који начин 
везане за извођење радова, остави у исправном 
стању.

Обавезу обавештавања из става 1. овог 
члана, има и власник и корисник посебног дела 
када изводи радове у стану или пословним 
просторијама, као и обавезу да прикаже 
одобрење из члана 20. ове Одлуке, управнику 
стамбене заједнице.

Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим 
у случајевима хаварије и потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време 
одређено као време одмора.

Члан 22.

При коришћењу стана, заједничких 
делова зграде, заједнички ограђеног простора 
који припада згради, ходника, кровних тераса, 
степеништа и приступних галерија у згради, 
забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, 
играњем лоптом и сличним поступцима ометати 
власнике и кориснике посебног дела зграде у 
мирном коришћењу стана.

У време одмора, радним данима у 
времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 
5,00 часова наредног дана, а у данима викенда 
у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 
до 5,00 часова наредног дана, није дозвољено 
коришћење разних машина и уређаја, музичких 
апарата и уређаја, као и свирање и певање, 
изнад собне јачине звука у стану и пословним 
просторијама, односно згради којим се ремети 
мир и тишина у згради.

Власници и корисници посебног дела 
зграде се у поменутом времену морају понашати 
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на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину 
у згради.

Орган управљања стамбеном заједницом  
може да одреди и други временски период као 
време одмора и та одлука мора бити истакнута 
на огласној табли заједно са Одлуком о кућном 
реду у стамбеним зградама.

Члан 23.

Прозори на подруму морају имати 
решетку или густу жичану мрежу која спречава 
убацивање предмета који могу да изазову пожар 
или друга оштећења зграде.

Члан 24.

Власници и корисници посебног дела 
зграде, у складу са посебним прописима о 
држању животиња, држе мачке, псе и друге 
животиње, дужни су да пазе да те животиње 
не стварају нечистоћу и не нарушавају мир и 
тишину у згради.

Члан 25.

У погледу изношења и депоновања 
кућног смећа, као и отпадака који не спадају 
у кућно смеће (кабасто, зелени и грађевински 
отпад), примењују се одговарајуће одредбе 
Одлуке о комуналном уређењу и хигијени 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, 
бр. 5/2017).

III НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 26.

Инспекцијски надзор врши  Одељење 
за инспекцијске послове  преко комуналне и 
грађевинске инспекције.

Инспектор је дужан да пружа стручну 
помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје 
стручна објашњења, да предузима превентивне 
мере, укључујући и то да обавештава субјекта 
инспекцијског надзора у вези са обавезама 
из прописа, указује субјекту инспекцијског 
надзора на могуће забрањене, односно штетне 
последице његовог понашања, опомене субјекта 
инспекцијског надзора на потребу отклањања 

узрока незаконитости које могу настати у 
будућности.

На поступање, права и обавезе  
инспектора за комуналне делатности и 
грађевинског инспектора која нису уређена овим 
одлуком примењује се закон којим се уређује 
инспекцијски надзор.

Права и обавезе комуналног инспектора 
Општине Велико Градиште

Члан 27.

У вршењу послова инспекцијског надзора 
комунални инспектор  Одељења за инспекцијске 
послове општине Велико Градиште има право и 
обавезу да:

1. проверава да ли се власници посебних 
делова и власници самосталних делова 
придржавају обавеза прописаних чланом 
4. ове Одлуке.

2. проверава да ли се власници посебних 
делова придржавају општих правила 
кућног реда из ове Одлуке.

3. У вршењу инспекцијског надзора, 
комунални инспектор има овлашћење 
да прегледа опште и појединачне акте, 
евиденције и другу документацију 
надзираног субјекта у складу са овом 
Одлуком, коју није могао да прибави 
по службеној дужности, саслуша 
и узима изјаве од одговорног лица 
стамбене заједнице (управника или 
професионалног управника), као и 
да предузима друге радње везане за 
инспекцијски надзор у циљу утврђивања 
чињеничног стања.

Дужности комуналног инспектора
Општине Велико Градиште

Члан 28.

Уколико надзирани субјекат у 
остављеном року није предузео мере за 
отклањање неправилности које су му наложене, 
комунални инспектор Општине Велико 
Градиште дужан је да:

1. наложи решењем власницима посебних 
и самосталних делова да се придржавају 
обавеза прописаних чланом 4. ове 
одлуке;
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2. наложи решењем власницима посебних 

делова да се придржавају општих 
правила кућног реда прописаним овом 
Одлуком

Комунални инспектор општинске управе 
Општине Велико Градиште издаје прекршајни 
налог за прекршај за који је одређена новчана 
казна у фиксном износу.

Права и обавезе грађевинског инспектора

Члан 29.

Грађевински инспектор у вршењу 
инспекцијског надзора има право и обавезу да:

1. проверава да ли се зграда и њени делови 
користе у складу са својом наменом;

2. проверава да ли се коришћењем зграде 
доводи у опасност живот и здравље 
људи, безбедност зграде и имовине, 
саобраћаја, околине и животне средине;

3. проверава да ли на изграђеној згради 
постоје недостаци који угрожавају 
безбедност њеног коришћења и околине;

4. проверава да ли се у посебном делу 
зграде у ком се обавља пословна 
делатност та делатност обавља на начин 
којим се угрожава безбедност зграде и 
грађана, наноси штета згради и ометају 
други корисници у мирном коришћењу 
станова;

5. проверава да ли је власник посебног 
дела зграде омогућио обављање радова 
у мери која је неопходна за отклањање 
непосредне опасности по живот и 
здравље људи и материјалних добара.

Управник, професионални управник, 
односно друго одговорно лице из члана 2. ове 
Одлуке  дужно је да, уколико је то потребно 
ради утврђивања чињеница, грађевинском 
инспектору омогући потпун и несметан увид 
у документацију коју инспектор није могао да 
прибави по службеној дужности, као и улазак 
у све заједничке делове, односно самосталне 
делове зграде, уколико они представљају 
заједничку имовину, и вршење увиђаја у њима.

Дужности грађевинског инспектора

Члан 30.

Уколико надзирани субјекат у 
остављеном року није предузео мере за 
отклањање неправилности које су му наложене, 
грађевински инспектор дужан је да:

1. забрани решењем стамбеној заједници, 
односно другом одговорном лицу из 
члана 2. ове Одлуке, коришћење зграде, 
односно дела зграде уколико се она не 
користи у складу са својом наменом 
до прибављања одговарајућег решења 
надлежног органа;

2. наложи решењем стамбеној заједници, 
односно другом одговорном лицу из 
члана 2. ове Одлуке, доношење односно 
спровођење програма одржавања зграде 
.

3. наложи решењем стамбеној заједници, 
односно другом одговорном лицу из 
члана 2. ове Одлуке, обављање радова 
у мери која је неопходна за отклањање 
непосредне опасности по живот и 
здравље људи и материјалних добара у 
складу са чланом 6. oве Одлуке.

Грађевински инспектор издаје 
прекршајни налог за прекршај за који је одређена 
новчана казна у фиксном износу.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице као власник односно корисник посебног 
дела, односно зграде ако се не придржава:

1. одредби прописаних чланом 4. ове 
Одлуке, а у вези са чл. 28 и чл. 30. ове 
Одлуке,

2. одредби члана 5. ове Одлуке,
3. одредби чл.6. става 1.,6.,7.,8.,9. ове 

Одлуке,
4. одредби чл.9. ове Одлуке,
5. одредби чл.10 ст.1.,3.,4., 6. и 7. ове 

Одлуке,
6. одредби чл.11 ст.1.,2.,4.,5. ове Одлуке,
7. одредби чл.12. ове Одлуке,
8. одредби чл.13. ове Одлуке,
9. одредби чл.14. ст.4. ове Одлуке,
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10. одредби чл.16. ове Одлуке,
11. одредби чл.17. ст.1. ове Одлуке,
12. одредби чл.18. ове Одлуке,
13. одредби чл.20. ове Одлуке,
14. одредби чл.21. ст.2. ове Одлуке,
15. одредби чл.22. ст. 1.,2.,3. ове Одлуке,
16. одредби чл.23. ове Одлуке,
17. одредби чл.24. ове Одлуке,
18. одредби чл.25. ове Одлуке,
19. и поред решења инспектора из члана 

28. став 1. тачка 2. ове Одлуке општих 
правила кућног реда,

20. решења инспектора и не омогући 
несметано обављање радова у мери која 
је неопходна за отклањање непосредне 
опасности по живот и здравље људи и 
материјалних добара у складу с чланом 
30. став 1. тачка 3. ове Oдлуке,

21. донетог решења из члана 30. став 1. тачка 
1. ове Одлуке и настави са коришћењем 
зграде, односно дела зграде.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се правно лице као власник посебног 
дела новчаном казном у фиксном износу од 
70.000,00 динара.

Прекршаји стамбене заједнице

Члан 32.

Новчаном казном у фиксном износу 
од 70.000,00 динара казниће се за прекршај 
стамбена заједница ако:

1. се не придржава одредби члана 7. ове 
Одлуке,

2. се не придржава одредби члана 8. ове 
Одлуке,

3. се не придржава одредби члана 10.став 
2. ове Одлуке,

4. након истека рока прописаног решењем 
инспектора из члана 30. став 1. тачка 
1. ове Одлуке не прибави одговарајуће 
решење надлежног органа за коришћење 
зграде, односно дела зграде у складу са 
њеном наменом,

5.  након истека рока из решења инспектора 
не донесе програм одржавања у складу 
са чланом 30. став 1. тачка 2. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 
динара.

Прекршаји органа управљања

Члан 33.

Новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 
управник, односно управни орган стамбене 
заједнице ако се не придржава одредби:

1. члана 6. став 10. ове Одлуке,
2. члана 14. став 1.,2. и 3. ове Одлуке,
3. члана 15. став 2. ове Одлуке,
4. члана 17. ст.3.и 4. ове Одлуке,
5. члана 18. ове Одлуке.

Члан 34.

Лице против кога је издат прекршајни 
налог прихвата одговорност за прекршај 
плаћањем половине изречене казне у року од 
осам дана од дана пријема прекршајног налога, 
чиме се ослобођа плаћања друге половине 
изречене казне. 

Ако 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 прекршајном налогу, сматраће се да 
је  прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом 
коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена овлашћени орган доставља надлежном 
прекршајном суду да изречену новчану казну 
унесе у регистар и спроведе поступак извршења 
у складу са овим законом. 

Лице против кога је издат прекршајни 
налог може прихватити одговорност за прекршај 
и након истека рока од осам дана од пријема 
прекршајног налога ако пре поступка извршења 
добровољно плати целокупан износ изречене 
новчане казне.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“.
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Члан 36.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлуке о кућном реду у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији 
општине Велико Градиште (‘’Сл.гласник РС бр. 
3/17’’).

Број: 360-17/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 136. став 1. 
и члана 121. Закона о становању и 
одржавању зграда(„Службени гласник РС“, 
бр.104/2016), члана 20. ст.1. тачке 6. Закона 
о лoкалној самоуправи(“Службени гласник 
РС”, бр. 129/2007 i 83/2014 –др закони) и 
члана 40. Став .1 тачка 8. и члан 18. став 1. 
тачка 7.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 15. седници одржаној дана 
26.02.2018. године, доноси

OДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 

Овом одлуком уређују се: појам  
стамбене подршке и основни принципи, 
корисници и услови остваривања стамбене 
подршке, видови стамбене подршке, 
поступак доделе стамбене подршке, 
документи стамбене политике, финансирање 
стамбене подршке, надзор над применом 

одредаба ове одлуке и друга питања од 
значаја за стамбену политику.

Члан 2 

Сви термини у овој одлуци 
употребљени у мушком роду подразумевају 
се и у женском роду и обрнуто.

Поједини изрази употребљени у овој 
одлуци имају следеће значење:

1. Одрживи развој становања у смислу 
ове одлуке представља:унапређење 
услова становања грађана и очување и 
унапређење вредности стамбеног фонда 
уз унапређење енергетске ефикасности, 
смањење негативних утицаја на животну 
средину и рационално коришћење 
ресурса, односно усклађивање 
економског и социјалног развоја и 
заштите животне средине приликом 
развоја стамбеног сектора;

2. стамбена политика је правац деловања 
у циљу унапређења услова становања, 
обезбеђивања доступног становања 
за грађане кроз стамбену подршку 
и очување и унапређење вредности 
и квалитета стамбеног фонда, који 
је усклађен са општим усмерењима 
економског и социјалног развоја у 
Републици Србији;

3. корисник стамбене подршке јесте 
физичко лице које је прималац стамбене 
подршке и чланови његовог породичног 
домаћинства;

4. бескућник је лице које живи на улици без 
заклона, односно у простору које није 
стан, односно други облик стамбеног 
смештаја у складу са овом Одлуком;

5. програм стамбене подршке је скуп 
мера и активности који се реализује 
кроз стамбене пројекте и којим се 
пружа стамбена подршка корисницима 
стамбене подршке;

6. стамбени додатак је субвенција која је 
одобрена за покривање дела утврђене 
закупнине кориснику који не може да 
плати закупнину, односно непрофитну 
закупнину сопственим расположивим 
примањима, у складу са овом Одлуком;

7. стамбени пројекат је скуп активности 
којима се спроводи одговарајући програм 
стамбене подршке, а које се односе 
на прибављање стана и унапређење 
услова становања, кроз изградњу, 
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реконструкцију, доградњу, санацију, 
адаптацију и др. по непрофитним 
условима;

8. чланом породичног домаћинства, 
у смислу ове Одлуке, сматрају се 
супружник и ванбрачни партнер, 
њихова деца, рођена у браку или ван 
њега, усвојена или пасторчад, њихови 
родитељи и лица која су они дужни по 
закону да издржавају, а који станују у 
истом стану или породичној кући;

9. самохрани родитељ, у смислу ове 
Одлуке, јесте онај родитељ који се сам 
стара о детету у случајевима када је други 
родитељ преминуо или је непознат или 
је лишен родитељског права, односно 
када је други родитељ жив и није лишен 
родитељског права, али не врши своја 
права и дужности родитеља;

10. особа са инвалидитетом, у смислу ове 
Одлуке, јесте дете или одрасла особа 
која има дугорочна физичка, ментална, 
интелектуална или оштећења вида и 
слуха и која, у интеракцији са разним 
препрекама у окружењу, има тешкоће у 
пуном и ефикасном учешћу у друштву 
на једнакој основи са другима;

11. недостајуће занимање, у смислу ове 
Одлуке, јесте оно занимање које је од 
интереса за јединицу локалне самоуправе, 
односно орган државне управе, а које 
се не може обезбедити онда када је оно 
потребно и у обиму који је потребан, као 
и када у оквиру тог занимања постоји 
недостатак потребних знања и вештина 
за обављање одређених послова или за 
обезбеђивање одговарајућег квалитета 
производа или услуга.

 
СТАМБЕНА ПОДРШКА

1. Појам стамбене подршке и основни 
принципи

Члан 3 

Стамбена подршка је сваки 
облик помоћи за становање лицу које из 
социјалних, економских и других разлога 
не може сопственим средствима да реши 
стамбену потребу по тржишним условима 
за себе и своје породично домаћинство.

Стамбена подршка остварује се кроз 
програме који се дефинишу у складу са 
следећим принципима:

1) рационалности, у смислу да се 
стамбена подршка пружа од нивоа 
који може обезбедити сам корисник 
до нивоа задовољења његове 
стамбене потребе, односно да се са 
што мање средстава постигну што 
бољи ефекти по крајњег корисника;

2) правичности, у смислу доделе 
помоћи пропорционално социјалној 
угрожености, односно да обим 
стамбене подршке буде већи за 
корисника који је у тежој стамбеној и 
социјалној ситуацији, а у случају особа 
са инвалидитетом пропорционално и 
степену инвалидитета;

3) финансијске одрживости, у смислу 
да се кроз програм стамбене подршке 
уложена средства у највећој могућој 
мери врате како би се могла користити 
за будуће програме стамбене 
подршке;

4) социјалне одрживости, у смислу 
обезбеђивања одговарајућих мера 
социјалне заштите тако да плаћање 
свих трошкова становања не угрози 
егзистенцију корисника;

5) институционалне одрживости, у 
смислу да се услед смањења трошкова 
становања корисника не угрози 
пословање непрофитне стамбене 
организације која ту стамбену 
подршку пружа;

6) транспарентности токова средстава 
у програму стамбене подршке, у 
смислу јасно приказаних извора 
финансирања и услова повраћаја 
средстава по изворима финансирања, 
као и приказ свих субвенција и 
олакшица;

7) п р о с т о р н о - у р б а н и с т и ч к е  
адекватности у смислу близине 
стамбених зграда и породичних 
кућа из програма стамбене 
подршке постојећим стамбеним 
зградама и комплексима, као и 
другим компатибилним наменама, 
саобраћајне доступности и 
доступности објектима јавних 
услуга, као што су основне школе, 
дечје установе, здравствене установе, 
центри снабдевања и друго, како не 
би дошло до просторне сегрегације 
стамбених зграда и породичних кућа 
из програма стамбене подршке.
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2. Корисници и услови остваривања 

стамбене подршке

Корисници стамбене подршке

Члан 4 

Лице које је држављанин Републике 
Србије, а које је без стана, односно без 
одговарајућег стана у смислу ове Одлуке и 
које не може сопственим средствима да реши 
стамбену потребу по тржишним условима за 
себе и своје породично домаћинство, може 
бити корисник стамбене подршке.

Лице без стана је лице које нема у 
својини стан, односно породичну кућу на 
територији Републике Србије и бивших 
република СФРЈ.

Лице без одговарајућег стана је 
лице које има у својини једино стан или 
породичну кућу која не задовољава најмање 
један од услова прописаних чланом 5. ове 
Одлуке.

Категорије корисника стамбене 
подршке према којима се дефинишу 
програми стамбене подршке су нарочито:

1) бескућник;
2) привремени бескућник, односно лице 

које је остало без стана или су му 
значајно нарушени услови становања 
услед конструктивне нестабилности 
објекта, односно услед елементарне 
или друге непогоде, а које нема 
довољно средстава да самостално 
реши стамбену потребу;

3) жртва породичног насиља без стана 
или одговарајућег стана, која нема 
довољно средстава да самостално 
реши стамбену потребу;

4) лице без стана које је корисник 
права на новчану социјалну помоћ у 
смислу закона који уређује социјалну 
заштиту;

5) лице без стана, односно без 
одговарајућег стана које има својство 
борца I  категорије, као и корисник 
права из области борачко-инвалидске 
заштите и заштите цивилних 
инвалида рата;

6) лице без стана, односно без 
одговарајућег стана које је особа са 
инвалидитетом;

7) лице без стана, односно без 
одговарајућег стана, које нема 
довољно средстава да обезбеди стан 
на тржишту за себе или за себе и своје 
породично домаћинство, односно да 
унапреди своје услове становања;

8) лице са занимањем које је недостајуће 
занимање и од интереса је за јединицу 
локалне самоуправе, односно орган 
државне управе.

У поступку утврђивања да ли је 
лице без стана, поред доказних средстава 
предвиђених законом којим се уређује општи 
управни поступак, доставља се и изјава да 
подносилац захтева за стамбену подршку 
као и чланови његовог домаћинства немају у 
својини стан на територији Републике Србије 
и бивших република СФРЈ, која се даје под 
кривичном и материјалном одговорношћу 
и на којој се потпис подносиоца захтева 
оверава у складу са законом којим се врши 
овера потписа.

Одговарајући стан

Члан 5 

Одговарајући стан у смислу 
ове Одлуке је стан који испуњава 
услове према критеријуму просторних 
услова, опремљености стана основним 
инсталацијама, конструктивне сигурности 
и безбедности, као и заштите од спољних 
климатских утицаја и задовољења основних 
хигијенских услова становања.

Према критеријуму просторних 
услова, у смислу става 1. овог члана, у 
зависности од броја чланова породичног 
домаћинства одговарајући стан је:

1) за једночлано домаћинство - 
гарсоњера или једнособан стан, нето 
корисне стамбене површине од 22 м² 
до 30 м²;

2) за двочлано домаћинство - једнособан, 
једноипособан или двособан стан, 
нето корисне стамбене површине од 
30 м² до 48 м²;

3) за трочлано домаћинство - 
једноипособан, двособан или 
двоипособан стан, нето корисне 
стамбене површине од 40 м² до 56 м²;

4) за четворочлано домаћинство - 
двособан, двоипособан или трособан 
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стан, нето корисне стамбене 
површине од 50 м² до 64 м²;

5) за петочлано домаћинство - 
двоипособан, трособан или 
троипособан стан, нето корисне 
стамбене површине од 56 м² до 77 м²;

6) за шесточлано и веће домаћинство 
- трособан, троипособан или 
четворособан стан, нето корисне 
стамбене површине од 64 м² до 86 м².
Према критеријуму опремљености 

стана основним инсталацијама, у смислу 
става 1. овог члана, одговарајући стан је стан 
који је опремљен основним водоводним, 
електричним и санитарним инсталацијама, 
а којима се обезбеђује снабдевање водом за 
пиће, електричном енергијом и одвођење 
отпадних вода.

Према критеријуму конструктивне 
сигурности и безбедности, у смислу става 
1. овог члана, одговарајући стан је стан који 
не представља опасност за живот и здравље 
људи, односно није склон паду и нису му 
угрожени конструктивни елементи у смислу 
закона којим се уређује изградња објеката.

Према критеријуму заштите 
од спољашњих климатских утицаја и 
задовољења основних хигијенских услова 
становања, у смислу става 1. овог члана, 
одговарајући стан је стан који је заштићен 
од утицаја хладноће, кише, ветра и других 
неповољних климатских утицаја, као и који 
је снабдевен дотоком природне светлости и 
заштићен од влаге.

Да би лице остварило право на 
стамбену подршку у односу на критеријум 
просторних услова стана, једини стан 
који има у својини, у зависности од броја 
чланова породичног домаћинства, мора бити 
мање површине од минимума површина 
наведених у ставу 2. овог члана.

Стамбена подршка у смислу 
обезбеђења одговарајућег стана према 
критеријуму просторних услова стана може 
се дати највише до максимума површина 
наведених у ставу 2. овог члана.

У погледу корисника стамбене 
подршке из члана 4 став 4. тач. 5) и 6), као и у 
случају корисника стамбене подршке чији је 
члан домаћинства особа са инвалидитетом, 
одговарајући стан мора испуњавати услове и 
у погледу критеријума приступачности стана 
с обзиром на врсту и степен инвалидитета.

Границе прихода као услов за 
остваривање права на стамбену подршку

Члан 6 

У зависности од врсте стамбене 
подршке, право на решавање стамбене 
потребе има једночлано домаћинство чији 
максималан приход не прелази износ од:

1) 0,5 просечне зараде без пореза 
и доприноса у општини Велико 
Градиште за унапређење услова 
становања и помоћ за озакоњење 
стана или породичне куће;

2) 1,2 просечне зараде без пореза 
и доприноса у општини Велико 
Градиште за непрофитни закуп или 
доделу стана или породичне куће;

3) 1,5 просечне зараде без пореза 
и доприноса у општини Велико 
Градиште за непрофитну куповину;

4) 0,7 просечне зараде без пореза 
и доприноса у општини Велико 
Градиште ради унапређења 
енергетских својстава стана.

Максималан приход за вишечлана 
домаћинства, као услов за остваривање 
права из става 1. овог члана, обрачунава 
се множењем максималног прихода 
једночланог домаћинство за одговарајућу 
врсту стамбене подршке из става 1. овог члана 
са коефицијентом (К) који се израчунава по 
формули К=1+Оx0,7+Дx0,5, где је 1 - лице 
које остварује право на стамбену подршку, О 
- број чланова домаћинства старости преко 
14 година, а Д - број деце старости до 14 
година (на пример: 1 одрасла особа: К=1,0; 
1 одрасла и 1 дете: К=1,5; 2 одрасле особе: 
К=1,7; 2 одрасле особе и 1 дете: К=2,2).

Приликом утврђивања максималних 
прихода породичног домаћинства особама 
са инвалидитетом коефицијент се увећава за 
додатних 0,5.

Под приходима из става 1. овог члана 
сматрају се:

1) примања и приходи који се остварују 
у месечним износима и то зарада, 
односно плата или накнада зараде, 
односно накнада плате, уговора о 
делу, пензија;

2) приход од регистрованог 
пољопривредног газдинства;
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3) приход по основу обављања 
регистроване предузетничке 
делатности;

4) приходи у виду добити или дивиденди 
кроз чланство у привредном друштву;

5) други приходи у складу са законом.

Под приходима из става 1. овог члана 
не сматрају се примања која се остварују по 
основу инвалидитета.

Приликом утврђивања границе 
прихода као услова за остваривање права 
на стамбену подршку узима се просечан 
месечни приход породичног домаћинства 
остварен у периоду од шест месеци који 
претходе месецу у коме је расписан јавни 
позив за доделу стамбене подршке.

3. Видови стамбене подршке

Члан 7 

Стамбена подршка се остварује кроз:

1) закуп стана;
2) куповину и други начин стицања 

права својине над станом или 
породичном кућом;

3) унапређење услова становања;
4) помоћ за озакоњење стана или 

породичне куће;
5) стамбено збрињавање.

Закуп стана као вид стамбене подршке

Члан 8 

Стамбена подршка кроз закуп стана 
представља:

1) давање стана у јавној својини у закуп 
под условима непрофитног закупа (у 
даљем тексту: непрофитни закуп);

2) субвенционисање закупнине стана у 
било ком облику својине.

Стан из става 1. тачка 1) овог члана 
не може се отуђити из јавне својине.

Закуп стана по условима непрофитног 
закупа

Члан 9 

Закуп стана по условима непрофитног 
закупа представља давање у закуп стана у 
јавној својини за чије коришћење закупац 
плаћа непрофитну закупнину, под условима 
и на начин одређен уговором о непрофитном 
закупу, а у складу са одредбама ове Одлуке.

Уговор о непрофитном закупу 
закључује се у писаној форми и, поред 
података из члана 23. став 1. овог Одлуке, 
садржи и висину утврђене непрофитне 
закупнине.

Уговор из става 2. овог члана 
закључује се за период од највише пет 
година и на писани захтев закупца закуп се 
може обнављати са истим роком и под истим 
условима, осим уколико:

1) закупац или члан његовог породичног 
домаћинства реши стамбену потребу 
на други начин;

2) се приходи домаћинства повећају 
изнад највећих прихода утврђених у 
члану 6. Ове Одлуке за непрофитни 
закуп.

У случају да се приходи домаћинства 
повећају изнад највећих прихода утврђених 
у члану 6. ове  Одлуке за непрофитни закуп, 
закуподавац може закупцу продужити уговор 
о закупу стана под условом да му закупнину 
обрачунава множењем коефицијента 
0,00242 са утврђеном пореском основицом 
за плаћање пореза на имовину на стан који 
је предмет закупа.

Захтев из става 3. овог члана закупац 
подноси стамбеној комисији из члана 19. 
ове Одлуке најкасније 30 дана пре истека 
уговорног рока, уз који доставља доказе да 
није дошло до промене статуса закупца и 
чланова његовог породичног домаћинства 
на основу којег је остварено право на 
непрофитни закуп.

Закупац је дужан да у року од 30 дана 
од дана промене било које од околности 
на основу којих је остварено право на 
непрофитни закуп (промена броја чланова 
породичног домаћинства, промена прихода 
и др.) закуподавцу достави обавештење о 
томе.
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У случају да закупац престане да 
испуњава обавезе предвиђене уговором 
о непрофитном закупу, надлежни орган 
јединице локалне самоуправе раскинуће 
уговор из става 2. овог члана закључен са 
тим закупцем.

У случају из става 7. овог члана, рок 
за исељење из стана не може бити краћи од 
90 дана.

Непрофитну закупнину чине: 
трошкови одржавања стана и заједничких 
делова зграде, трошкови управљања зградом 
и амортизација стана.

Непрофитну закупнину чине и 
трошкови прибављања и изградње објекта 
у коме се стан налази, односно средстава 
уложених у стан и припадајуће заједничке 
делове, као и земљишта на коме је изграђен 
тај објекат.

Непрофитна закупнина се обрачунава 
на годишњем нивоу у односу на вредност 
стана на дан 31. децембар године која 
претходи години обрачуна закупнине, 
утврђене у складу са законом и другим 
прописима који уређују порез на имовину за 
лица која не воде пословне књиге.

Изузетно од става 10. овог члана, 
елементи обрачуна непрофитне закупнине 
станова изграђених неповратним 
(донаторским) или повратним финансијским 
средствима која су делимично 
субвенционисана, намењених одређеним 
категоријама становништва, могу бити 
смањени за део средстава обезбеђених кроз 
донацију или субвенцију.

Министар надлежан за послове 
становања прописује јединствену 
методологију обрачуна непрофитне 
закупнине.

Субвенционисање закупнине стана у 
било ком облику својине

Члан 10 
Субвенционисање закупнине стана 

у било ком облику својине представља 
пружање стамбене подршке учешћем 
у плаћању закупнине или непрофитне 
закупнине за закуп стана (стамбени додатак), 
највише до површине предвиђене чланом 5. 
ове Одлуке.

Услов да би се остварила субвенција 
на закуп стана у приватној својини је 
да закупнина не прелази највиши износ 

непрофитне закупнине обрачунате према 
методологији из члана 9. став 13. ове Одлуке.

У случају из става 2. овог члана, начин 
плаћања закупнине регулише се уговором 
између надлежног органа јединице локалне 
самоуправе и лица које користи овај вид 
стамбене подршке.

За одобрени износ стамбеног 
додатка закуподавац стана (власник стана 
у приватној својини, односно непрофитна 
стамбена организација) смањује износ 
закупнине закупцу, а тај износ се рефундира 
из буџета јединице локалне самоуправе.

Ближи услови и поступак 
одобравања стамбеног додатка утврђују се 
одлуком Општинског већа Општине Велико 
Градиште. 

По истеку периода за који је одобрен 
стамбени додатак, закупац може поново 
поднети молбу за стамбени додатак уколико 
испуњава услове.

Куповина и други начини стицања права 
својине над станом или породичном 

кућом као вид стамбене подршке

Члан 11 

Лице из члана 4. ове Одлуке може 
на начин и под условима предвиђеним овом 
Одлуком стећи право својине над станом 
или породичном кућом кроз вид стамбене 
подршке којим се омогућава куповина 
стана или породичне куће по непрофитним 
условима или доделом стана или породичне 
куће.

Додела породичне куће из става 1. 
овог члана треба да буде приоритетан вид 
стамбене подршке у сеоским подручјима.

Породична кућа над којом се стиче 
својина у складу са ставом 1. овог члана 
треба да испуни услове према којима се 
дефинише одговарајући стан из члана 5. ове 
Одлуке.
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Купопродајна цена стана или породичне 

куће

Члан 12 

Купопродајна цена стана, односно 
породичне куће утврђује се на основу цене 
изградње, односно прибављања стана или 
породичне куће, по метру квадратном (м²) 
нето корисне површине, урачунавањем свих 
финансијских и нефинансијских учешћа за 
изградњу, односно прибављање стана или 
породичне куће.

За станове или породичне куће за 
које се не може утврдити купопродајна цена 
у складу са ставом 1. овог члана, ова цена 
се одређује у висини тржишне вредности 
стана коју је утврдила Пореска управа, на 
начин како се утврђује основица за пренос 
апсолутних права у периоду који претходи 
закључењу уговора не дужем од годину дана, 
коју јединица локалне самоуправе може 
умањити за 1,5% за сваку годину старости 
стана, а највише до 30%.

Услови куповине стана или породичне 
куће

Члан 13 

Стан се купује по цени из члана 12. 
ове Одлуке једнократном исплатом или на 
рате, у складу са одговарајућим условима 
програма стамбене подршке.

У случају да у току отплате 
купопродајне цене купац стана не плати три 
узастопне доспеле рате, односно укупно 
четири рате од закључивања купопродајног 
уговора, уговор се раскида, а купац стиче 
сусвојину са уделом који је сразмеран уделу 
исплаћеног дела купопродајне цене стана.

У случају из става 2. овог члана, 
корисник стамбене подршке наставља да 
користи стан у својству закупца дела стана 
на којем није стекао својину, о чему се 
закључује уговор о закупу.

Додела стана или породичне куће

Члан 14 

Додела стана или породичне куће је 
стамбена подршка којом корисник стамбене 
подршке без накнаде стиче својину над 

станом или породичном кућом са једним 
станом, чија вредност не може бити већа 
од 50% просечне тржишне вредности 
стана на републичком нивоу за стан који 
је одговарајући за домаћинство којем се 
одобрава овај вид стамбене подршке.

Поред лица без стана, овај вид 
стамбене подршке могуће је доделити и 
лицу без одговарајућег стана у смислу ове 
Одлуке, уколико то лице своју непокретност 
која не испуњава услове за одговарајући 
стан пренесе у јавну својину.

Ограничење права на отуђење стана

Члан 15 

Стан или породична кућа стечен 
куповином под непрофитним условима 
не може се отуђити пре истека рока од пет 
година од дана коначне исплате купопродајне 
цене.

Стан или породична кућа стечен 
доделом не може се отуђити пре истека 
рока од десет година од дана стицања права 
својине над том непокретношћу.

О забрани отуђења стана или 
породичне куће из ст. 1. и 2. овог члана 
врши се упис забележбе у теретни 
лист непокретности који води регистар 
непокретности.

Унапређење услова становања као вид 
стамбене подршке

Члан 16 

Лице без одговарајућег стана у 
смислу ове Одлуке може остварити право 
на стамбену подршку за унапређење услова 
становања доделом грађевинског материјала 
и/или стручне подршке за санацију, 
адаптацију, реконструкцију или доградњу 
стана, односно породичне куће, уколико 
његови приходи не прелазе границе прихода 
из члана 6. став 1. тачка 1) ове Одлуке.

Изузетно од става 1. овог члана, 
право на стамбену подршку за унапређење 
енергетских својстава стана, односно 
породичне куће, може остварити и лице 
чији приходи не прелазе границе прихода из 
члана 6. став 1. тачка 4) ове Одлуке.

Изузетно од става 1. овог члана, 
корисник овог вида стамбене подршке може 
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бити и власник стана или породичне куће, 
без обзира на висину прихода, уколико део 
стамбеног простора изда у закуп лицу које 
остварује право на стамбену подршку закупа 
стана у складу са овом  Одлуком.

Помоћ за озакоњење стана или 
породичне куће као вид стамбене 

подршке

Члан 17 

Лице чији максимални приход, 
рачунајући и приход чланова његовог 
породичног домаћинства, не прелази 
границе утврђене у члану 6. став 1. тачка 
1) и члану 6. став 2. Ове Одлуке, а које 
станује у стану, односно породичној кући 
на земљишту у његовој својини изграђеној 
супротно закону којим се уређује изградња 
објеката, може остварити помоћ за израду 
техничке и геодетске документације за 
озакоњење стана, односно породичне куће.

Лице из става 1. овог члана не може 
остварити помоћ за озакоњење стана, 
односно породичне куће, уколико он или 
члан његовог породичног домаћинства 
поседује у својини другу непокретност 
чијом продајом може остварити приход у 
просечној вредности одговарајућег стана из 
члана 5. ове Одлуке на територији локалне 
самоуправе у којој станује.

Помоћ из става 1. овог члана може 
остварити и лице које задовољава услове 
из ст. 1. и 2. овог члана, а које станује у 
породичној кући изграђеној на земљишту у 
својини другог лица, уколико претходно са 
власником земљишта на одговарајући начин 
регулише статус на земљишту неопходан за 
озакоњење његове породичне куће.

Лице из ст. 1. и 3. овог члана може 
у поступку озакоњења породичне куће да 
оствари и право на стамбену подршку кроз 
ослобађање од плаћања таксе за озакоњење 
уколико:

1) је самац и старији је од 60 година;
2) живи у двочланом домаћинству чија 

оба члана имају преко 60 година;
3) је самохрани родитељ са децом 

млађом од 18 година;
4) домаћинство има члана који је особа 

са инвалидитетом, односно члана 
домаћинства који је трајно радно 
неспособан;

5) живи у домаћинству чији ниједан члан 
није запослен.

Стамбено збрињавање као вид стамбене 
подршке

Члан 18 

Стамбено збрињавање представља 
привремени смештај лица из члана 4. став 
1. Ове Одлуке до решавања његове стамбене 
потребе, а нарочито лица:

1) које је бескућник;
2) чији је стан или породична кућа 

оштећена или уништена услед 
елементарне и друге непогоде;

3) чијем је стану или породичној 
кући услед дотрајалости или већег 
оштећења угрожена стабилност тако 
да представља непосредну опасност 
по живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја и 
које из ових разлога остварује право 
на нужни смештај у складу са законом 
којим се уређује изградња објеката;

4) које је као жртва породичног 
насиља напустило своје породично 
домаћинство и нема средстава да 
самостално реши своју стамбену 
потребу.

Стамбено збрињавање из става 1. овог члана 
врши се по хитном поступку, без спровођења 
поступка за доделу стамбене подршке 
прописаног овом Одлуком.

4. Поступак доделе стамбене подршке

Члан 19 

Поступак доделе стамбене подршке 
спроводи стамбена комисија коју формира 
председник општине Велико Градиште.

Изузетно од става 1. овог члана 
поступак доделе стамбене подршке 
запосленом лицу код корисника добара у 
јавној својини спроводи стамбена комисија 
коју формира руководилац корисника добара 
у јавној својини која додељује стамбену 
подршку.
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Покретање поступка расподеле стамбене 

подршке

Члан 20 

Поступак доделе стамбене подршке 
лицима која имају пребивалиште на 
територији општине Велико Градиште 
која спроводи програм стамбене подршке 
покреће се на основу јавног позива који 
се објављује у општинском службеном 
гласнику и на званичној интернет страници 
општине Велико Градиште.

Изузетно од става 1. овог члана 
поступак доделе стамбене подршке 
запосленим лицима код корисника добара 
у јавној својини покреће се на основу 
јавног позива за доделу стамбене подршке, 
који мора бити објављен на начин да буде 
доступан свим запосленим лицима код 
корисника добара у јавној својини који 
додељује стамбену подршку.

ДОКУМЕНТИ И СРЕДСТВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

1. Документи стамбене политике

Локална стамбена стратегија

Члан 21 

Ради остваривања јавног интереса у 
области становања и спровођења циљева и 
мера утврђених Стратегијом и Акционим 
планом, општина Велико Градиште  доноси 
локалну стамбену стратегију и акциони план 
за њено спровођење.

Локална стамбена стратегија 
спроводи се кроз програме и пројекте 
стамбене подршке, као и друге стамбене 
програме и пројекте којима се остварују 
циљеви и мере стамбене политике општине 
Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дужна 
је да до краја фебруара текуће године 
министарству надлежном за послове 
становања достави годишњи извештај 
о резултатима спровођења Стратегије, 
локалне стамбене стратегије и акционог 
плана за њено спровођење.

Општина Велико Градиште на својој 
интернет презентацији објавиће локалну 

стамбену стратегију и акциони план њеног 
спровођења одмах по њиховом доношењу.

2. Финансирање стамбене подршке

Средства за финансирање програма 
стамбене подршке

Члан 22 

Општина Велико Градиште 
обезбеђује средства за финансирање 
стамбене подршке у свом буџету.

Извори средстава за финансирање 
програма стамбене подршке, поред буџета 
јединице локалне самоуправе, могу бити и:

1) трансфери од других нивоа власти;
2) донације;
3) фондови Европске уније и други 

међународни фондови;
4) комерцијални кредити;
5) добровољни трансфери од физичких 

и правних лица;
6) по основу уговарања енергетских 

услуга;
7) друга средства у складу са законом.

Коришћење средстава за финансирање 
стамбене подршке

Члан 23 

Средства за финансирање стамбене 
подршке користе се за припрему и 
реализацију програма стамбене подршке и 
одговарајућих стамбених пројеката, као и 
других активности у складу са одредбама ове 
Одлуке, локалном стамбеном стратегијом и 
локалним акционим плановима.

Средствима за финансирање стамбене 
подршке сматрају се и олакшице чијом 
применом се смањују трошкови становања 
корисника стамбене подршке, а које се 
примењују у складу са овом Одлуком или 
одобреним програмом стамбене подршке.
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Члан 24 

3. Институционални оквир за спровођење 
стамбене политике

Надлежности општине Велико Градиште

Јединица локалне самоуправе:

1) доноси локалну стамбену стратегију 
у складу са Стратегијом, акционим 
планом и програм стамбене подршке;

2) реализује стамбене пројекте у складу 
са Програмом стамбене подршке, као 
и другим програмима које доноси 
Влада у циљу остваривања стамбене 
политике, односно Стратегије и 
Акционог плана;

3) реализује стамбене пројекте и друге 
мере и активности у складу са 
локалном стамбеном стратегијом и 
акционим планом;

4) планира буџетска средства за 
спровођење локалне стамбене 
стратегије и стамбених пројеката;

5) доноси акт о начину располагања 
становима у јавној својини који се 
додељују као вид стамбене подршке 
у складу са овом Одлуком и Законом;

6) помаже реализацију енергетских 
услуга у стамбеном сектору.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25 

О спровођењу ове одлуке стараће се 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
и имовинско правне послове  општинске 
управе општине Велико Градиште.

Члан 26 

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

Број: 360-18/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 2. и 61. став 7. 
Закона о становању и одржавању зграда 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 104/2016), Мишљења Министарства 
грађевинарства, собраћаја и инфраструктуре 
бр. 401-00-917-12 од 07.12.2017. године и 
члана члан 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 својој 15. седници одржаној 
дана 26.02.2018. године, донела је,

О Д Л У К У 
о висини накнаде за принудно 

постављене професионалне управнике 
зграда коју плаћају власници посебних 

делова зграде

Члан 1 

Овом Одлуком утврђује се 
висина накнаде за принудно постављене 
професионалне управнике зграда који 
плаћају власници посебних делова зграда.

Члан 2 

Управљање зградом обухвата све 
организационе послове и активности 
које континуирано обавља изабрано 
или постављено лице (управник или 
професионални управник), односно орган 
управљања, у сврху руковођења зградом, а 
што подразумева одговорно предузимање 
мера ради организовања одржавања зграде, 
одлучивање о коришћењу финансијских 
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средстава и обезбеђивања коришћења 
зграде, односно њених делова у складу 
са њеном наменом, као и друга питања од 
значаја за управљање зградом.

Члан 3 

Ради остваривања јавног интереса 
у области становања, уколико стамбена 
заједница не изабере управника стамбене 
заједнице, Општинска управа општине 
Велико Градиште посебним решењем 
именује принудног управника са листе 
професионалних управника.

Принудни управник за свој рад прима 
накнаду из средстава која плаћају власници 
посебних делова зграде.

Члан 4 

Критеријуми за утврђивање висине 
накнаде коју власници посебних делова 
зграде плаћају за обављање послова 
управљања су:

1. Просечна нето зарада у општини 
Велико Градиште за предходну годину, 
према подацима Републичког завода за 
статистику;

2. Укупан број посебних и самосталних 
делова зграде

3. Намена посебног дела

Члан 5 

Коефицијент за утврђивање накнаде 
принудног управника за општину Велико 
Градиште износи 8.

Члан 6 

На основу критеријума из члана 
4. и коефицијента из члана 5. ове Одлуке 
утврђује се месечни износ накнаде за 
принудне управнике:

Члан 7 

Власник посебног дела зграде износ 
утврђен у члану 6. ове Одлуке уплаћује на 
текући рачун стамбене заједнице најкасније 
до последњег дана у месецу за текући месец, 
осим уколико уговором закљученим са лицем 
које управља зградом није одређено да се 
наплата трошкова управљања зградом врши 
уплатом на текући рачун тог лица или преко 
система обједињене наплате комуналних и 
других услуга, у случају да општине Велико 
Градиште успостави такав систем.

Уколико лице које у складу са Законом 
и овом Одлуком пружа услуге управљања 
зградом, а не врши наплату својих трошкова 
преко система обједињене наплате, дужно 
је да сваком власнику посебног дела зграде 
достави фактуру (рачун) за износ којим му 
је стамбена заједница поверила послове 
управљања зградом.

1. За стан и пословни простор
 као посебни део

Зграде према броју 
посебних делова

Износ месечне 
накнаде (дин)

За згаде које имају до 8 
посебних делова 136,00

За зграде које имају од 8 
до 30 посебних делова 163,00

За зграде које имају 
преко 30 посебних 
делова

190,00

2.За гаражу, гаражни бокс и гаражно 
место као посебни део

Врста гаражног 
простора

Износ месечне 
некнаде (дин)

Гараже и гаражни бокс 27,00

За гаражно место 54,00
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Члан 8 

На све наведено у Овој одлуци 
дирекно ће се примењивати одредбе закона 
и подзаконских аката.

Члан 9 

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

Број: 360-19/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 61. став 7 Закона о 
становању и одржавању зграда („Службени 
гласник Републике Србије“, број 104/16), 
Мишљења Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре (број: 401-00-
917/2017-12 од 7.12.2017. године) и чланa 
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 својој 15.  седници одржаној 
дана 26.02.2018. године, донела је,

О Д Л У К У 

о минималном износу издвајања на име 
трошкова текућег одржавања

заједничких делова зграда

Члан 1. 
Ради остваривања јавног интереса 

одрживог развоја становања у општини 
Велико Градиште утврђује се минимани 
износ издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграда од 
стране власника посебних делова зграде.

Члан 2. 
Заједнички делови зграде су 

делови зграде који не представљају 
посебан или самостални део зграде, 
који служе за коришћење посебних или 
самосталних делова зграде, односно 
зграде као целине, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори и 
ветробрани, заједнички ходник и галерија, 
тавански простор, подрум, бицикларница, 
сушионица за веш, заједничка тераса и друге 
просторије намењене заједничкој употреби 
власника посебних или самосталних делова 
зграде и др.), заједнички грађевински 
елементи (темељи, носећи зидови и 
стубови, међуспратне и друге конструкције, 
конструктивни део зида или зидна испуна, 
изолација и завршна обрада зида према 
спољашњем простору или према заједничком 
делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 
канали за проветравање, светларници, 
конструкција и простори за лифт и друге 
посебне конструкције и др.), као и заједничке 
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње 
електричне, водоводне и канализационе, 
гасоводне и топловодне инсталације, лифт, 
громобрани, апарати за гашење, откривање 
и јављање пожара, безбедносна расвета, 
телефонске инсталације и сви комунални 
прикључци који су намењени заједничком 
коришћењу и др.), ако не представљају 
саставни део самосталног дела зграде и не 
чине саставни део посебног дела зграде, 
односно не представљају део инсталација, 
опреме и уређаја који искључиво служи 
једном посебном делу, у смислу Закона. 

Посебни део зграде јесте посебна 
функционална целина у згради која може да 
представља стан, пословни простор, гаражу, 
гаражно место или гаражни бокс.

Одржавање зграде обухвата све 
активности којима се обезбеђује очување 
функција и својстава зграде у складу са 
њеном наменом, а нарочито у циљу редовног 
коришћења и функционисања зграде на 
задовољавајућем нивоу употребљивости.
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Члан 3.

Власник посебног дела зграде дужан 
је да учествује у трошковима текућег 
одржавања заједничких делова зграде.

У случају да је једно лице власник 
више посебних делова, укључујући и гаражу, 
гаражно место или посебни бокс, власник 
издваја средства, на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде, за 
сваки такав посебан део.

Члан 4.
Минимални износ издвајања на име 

трошкова текућег одржавања заједничких 
делова зграде, представља месечни износ 
издвајања утврђен у апсолутном износу за 
сваки посебан део зграде.

Члан 5. 
Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања на име 
трошкова текућег одржавања заједничких 
делова зграда су:

1) просечна нето зарада у општини 
Велико Градиште за претходну годину, 
према подацима Републичког завода за 
статистику,

2) намена посебног или самосталног дела 
зграде,

3) трошкови текућег одржавања лифта, за 
зграде које имају лифт.

Члан 6. 
Коефициент за утврђивање 

минималне висине износа издвајања на 
име трошкова текућег одржавања зграда за 
општину Велико Градиште износи 6.

Члан 7.
На основу критеријума из члана 5. и 

коефициента из члана 6. ове Одлуке утврђују 
се следећи минимални износи издвајања 
на име трошкова текућег одржавања 
заједничких делова зграда:

Члан 8. 
Скупштина стамбене заједнице 

утврђује својом одлуком висину издвајања 
на име текућег одржавања заједничких 
делова зграде.

Висина износа издвајања из 
претходног става овог члана Одлуке не може 
бити нижа од износа наведених у члану 
7.ове Одлуке.

Члан 9. 
Власник посебног дела зграде 

износ утврђен у складу са чланом 7. ове 
Одлуке уплаћује на текучи рачун стамбене 
заједнице најкасније до последњег дана у 
месецу за текући месец, осим  ако уговором 
закљученим са лицем које управља и/или 
одржава зграду није одређено да се наплата 
трошкова управљања и/или одржавања 
зграде врши уплатом на текући рачун тог 
лица или преко система обједињене наплате 

I –за стан и пословни простор као 
посебни део

опремљеност 
зграде

минималне висине 
износа издвајања 
на име трошкова 

текућег одржавања 
заједничких делова 

зграде (дин)
зграде које немају 
лифт 204,00

зграде које имају 
лифт 265,00

I I – за гаражу, гаражни бокс и гаражно 
место као посебни део

врста гаражног 
простора

минималне висине 
износа издвајања 
на име трошкова 

текућег одржавања 
заједничких делова 

зграде (дин)

гараже 122,00

гаражни бокс и 
гаражно место 82,00
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комуналних и других услуга, у случају да 
општина Велико Градиште успостави такав 
систем. 

Уколико лице које у складу са Законом 
пружа услуге одржавања и/или  управљања 
зградом, а не врши наплату својих трошкова 
преко система обједињене наплате, дужно 
је да сваком власнику посебног дела зграде 
достави фактуру (рачун) за износ утврђен 
одлуком о прихватању трошкова  одржавања 
и уговором којим  му је стамбена заједница 
поверила послове одржавања и/или 
управљања зградом.

Члан 10. 
Средства издвојена на име текућег 

одржавања заједничких делова зграде 
користе се у складу са Правилником о врсти, 
обиму и динамици активности текућег и 
инвестиционог одржавања зграда и начину 
сачињавања програм одржавања („Службени 
гласник РС“, бр. 54/17).

Члан 11. 
На све наведено у овој Одлуци 

директно ће се примењивати одредбе закона 
и подзаконских аката.

Члан 12. 
Ступањем на снагу ове одлуке, 

престају да важе све одлуке које регулишу 
износе на име трошкова текућег одржавања 
заједничких делова зграда.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

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

Број: 360-20/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 57. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају („Службени 
гласник РС“, број 68/2015 ) члана 20.став 
1. тачка 5. Закона о лoкалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 
83/2014 – др закони) и члана 18. став 1. 
тачка 14. Статута опшине Велико Градиште 
(„Службени глансик општине Велико 
Градиште“ број 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/16 
и 14/2017), на предлог Општинског већа 
оппштине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико 
Градиште на 15.  седници одржаној дана 
26.02.2018. године, донела је,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА, 

СТВАРИ И ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу 

путника, ствари и такси превозу на 
територији општине Велико Градиште 
(„Сл.гласник општине Велико Градиште” 
бр.5/17), члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32.

Такси станице су уређене и 
обележене саобраћајне површине, намењене 
за постављање такси возила ради пружања 
такси услуга. 

Стајалиште се обележава 
саобраћајним знаком или саобраћајним 
ознакама. 

На стајалишту се возила за превоз 
путника постављају, према реду доласка.

На стајалишту такси возач је 
обавезан да буде поред свог возила.  
За такси станице одређују се стајалишта: 

- Обележени део у улици Tрг Младена 
Милорадовића, крак у смеру ка 
Пожаревцу,

- Обележени део у улици Житни трг 
број 1, испред Цркве,
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- У улици Војводе Путника, 
обележени део преко пута Дома 
здравља.”.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје 

неизмењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

Број: 344-19/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20.став 1. тачка 24. 
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени 
гласник РС’’, број 129/2007 и 83/2014), члана 
62. став 1. тачка 1а Закона о туризму („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.
закон,93/2012 и 84/2015), чл. 35. став 2. и чл. 
39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – 
одлука УС)  и члана 40. став 1. тачка 19. Статута 
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник 
општине Велико Градиште’’, број 9/2008, 5/14, 
5/16, 28/16 и 14/17),

Скупштина општине Велико Градиште, 
на 15. седници одржаној 26.02.2018. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се радно 

време објеката у угоститељској делатности на 
територији општине Велико Градиште.

Члан 2.
Угоститељски објекат је функционално 

повезан, посебно уређен и опремљен простор 
који испуњава минималне техничке и санитарно-
хигијенске услове за пружање угоститељских 
услуга, односно за обављање угоститељске 
делатности.

Угоститељски објекти су:

1) угоститељски објекти за смештај,
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће,
3) кетеринг објекти.

Угоститељски објекти за смештај 
су: хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, 
туристичко насеље, апартманско насеље, камп, 
пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, 
ботел,  кућа, апартман, соба, сеоско туристичко 
домаћинство, ловачка вила, ловачка кућа, 
ловачки дом, ловачка колиба и други објекти за 
пружање услуга смештаја независно од назива 
под којим послују (коначиште, хан, конак, етно 
кућа, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, 
кампинг стоп, и др. ) 

Угоститељски објекти за пружање услуга 
исхране и пића су: ресторан, кафана, бар, објекат 
брзе хране, покретни објекат и други објекти 
(гостионица, крчма, коноба, механа, национална 
кућа, чарда, ресторан домаће кухиње, 
таверна, кафетерија, пицерија, печењара, 
грил, ћевабчиница, рибљи грил, пилећи грил, 
роштиљница, пивница, кафе-посластичарница, 
палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро, 
биртија, аперитив бар, кафе бар, коктел бар, 
сендвич бар, салат бар, експресо бар, снек бар, 
ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар, 
и др.).

Кетеринг објекти су објекти у којима 
се припремају храна, пиће и напици, који се 
достављају ради услуживања и потрошње на 
другом месту.

Члан 3.
Привредни субјекти који обављају 

делатност из чл.2. ове одлуке дужни су да у 
периоду пословања (током целе године или 
сезонски), утврде трајање и распоред радног 
времена у складу са одредбама ове одлуке, да 
утврђено радно време видно истакну на главном 
улазу или на другом видном месту објекта и да 
се придржавају назначеног радног времена у 
свом пословању. 
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Члан 4.
Обавештење привредног субјекта да 

је објекат привремено затворен мора бити 
истакнуто на главном улазу или на другом 
видном месту тог објекта.

Члан 5.
Радно време је време у које привредни 

субјекти из угоститељске делатности могу 
обављати своју делатност.

Радно време почиње од момента када 
корисници услуге могу да уђу у угоститељски 
објекат.

Радно време се завршава у моменту када 
корисници услуге не могу да улазе у објекат из 
става 2. овог члана.

Члан 6.
Радно време угоститељских објеката 

за смештај и кетеринг објеката је сваког дана у 
периоду пословања, од 00,00 до 24,00 часа. 

Члан 7.
Радно време угоститељских објеката 

за пружање услуга исхране и пића је радним 
данима од 06,00 до 01,00 часа, а викендом до 
02,00 часа.

За време туристичке сезоне (у трајању 
од 01. јуна до 31. августа) радно време 
угоститељских објеката за пружање услуга 
исхране и пића је до 03,00 часа.

Радно време ноћних барова и диско 
барова  је сваког радног дана и викендом од 
20,00 до 04,00 часа.

Члан 8.
За време Божића, Ускрса и новогодишњих 

празника (дочеци и репризе по грегоријанском и 
јулијанском календару), у време вашара, сеоских 
заветина и туристичких манифестација (у месту 
дешавања), свадби, матурских и другарских 
вечери и сл. (у угоститељском објекту који је 
организатор дешавања) власници угоститељских 
објеката за пружање услуга исхране и пића нису 
у обавези да се придржавају прописаног радног 
времена. 

Приликом организовања забаве 
затвореног типа (прослава рођендана и сл.), 
власник угоститељског објекта за пружање 
услуга исхране и пића није дужан да се 
придржава прописаног радног времена уколико 
поседује Решење о одобрењу организовања 
забаве затвореног типа (прослава рођендана 

и сл.) надлежног  Одељења за привредни и 
економски развој и дијаспору ОУ-е Општине 
Велико Градиште. Захтев се подноси Одељењу за 
привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е 
Општине Велико Градиште за издавање Решења 
и уз Захтев се приложе докази о уплаћеним 
таксама и фотокопија било које јавне исправе 
лица за које се организује прослава којом ће 
Захтев учинити оправданим. Захтев мора бити 
поднет најмање три радна дана пре датума 
одржавања забаве затвореног типа. Примерак 
Решења по Захтеву надлежно Одељење дужно је 
да достави Одељењу за инспекцијске послове-
општинском туристичком инспектору.

НАДЗОР

Члан 9.
Инспекцијски надзор над овом Одлуком 

врши Одељење за инспекцијске послове преко 
општинског туристичког инспектора.

Надзор над применом одредби чл.8. став 
2. ове Одлуке врши Одељење за привредни и 
економски развој и дијаспору општинске управе 
општине Велико Градиште.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Новчаном казном од 50.000,00 динара, 

казниће се за прекршај правно лице ако се не 
придржава одредби из члана 3. и члана 4. ове 
Одлуке.  

Новчаном казном од 30.000,00 динара, 
казниће се за прекршај предузетник ако се не 
придржава одредби из члана 3. и члана 4. ове 
Одлуке.

Новчаном казном од 10.000,00 динара, 
казниће одговорно лице у правном лицу, ако се 
не придржава одредби из члана 3. и члана 4. ове 
Одлуке.

Члан 11.
Новчаном казном од 70.000,00 динара, 

казниће се за прекршај правно лице ако се не 
придржава одредбе из члана 7. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара, 
казниће се за прекршај предузетник ако се не 
придржава одредбе из члана 7. ове Одлуке.          

Новчаном казном од 15.000,00 динара, 
казниће се одговорно лице у правном лицу, ако 
се не придржава одредбе из члана 7. ове Одлуке.
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о радном времену 
угоститељских објеката на територији општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“,бр 5/2017).

Број: 332-37/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
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 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 
– др. закон) и чл. 18. и 40. Статута општине 
Велико Градиште (“Службени гласник општине 
Велико Градиште”, бр 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 
и 14/17), на предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, 
доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих 

монтажних објеката привременог 
карактера на јавним површинама („Сл.

гласник општине Велико Градиште” бр. 
5/17, 14/17), члан 57. мења се и гласи: 

„Члан 57.
“Новчаном казном у износу од 50.000,00 

РСД казниће се за прекршај правно лице :

- ако постави мањи монтажни објекат или 
заузме јавну површину на други начин 
противно члану 16. ове одлуке.

- прекорачи време за које се одобрава 
постављање мањег монтажног објекта 
односно заузећа јавне површине из 
члана 18. ове Одлуке

- ако су испуњени неки од разлога за 
уклањања мањег монтажног објекта и 
пре истека времена утврђеног решењем 
из чл.19. ове Одлуке 

- потупа супротно одредби чл.24. ове 
Одлуке

- врши заузеће јавне површине противно 
члану 49. и 50. ове Одлуке

Новчаном казном од 30.000,00 РСД, 
казниће се предузетник за прекршаје из става 1. 
овог члана.

Новчаном казном од  15.000,00 РСД 
казниће се физичко лице и одговорно лице 
у правном лицу за прекршаје из става 1. овог 
члана.”.

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје 

неизмењена.  

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Број: 353-25/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 
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 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 
– др. закон), чл. 18. и 40. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17) 
и члана 15. став 5. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), 

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, 
доноси 

ПРОГРАМ
 о измени и допуни Програма постављања 
мањих монтажних објеката привременог 
карактера на подручју општине Велико 

Градиште за период од 2017. до 2022. године 
(„Службени гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 13/2017)

1. У Програму постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера на 
подручју општине Велико Градиште за период 
од 2017. до 2022. године („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 13/2017), у 
одељку II Локације и објекти, код локације број 
16 речи: „к.п. број 2209“ замењују се речима: 
„к.п. број 543/3 КО Велико Градиште“.

2. У одељку II Локације и објекти, после 
„Локације број 42“ додају се нове локације, које 
гласе:

„Локација број 43 – к.п. број 1699 К.О 
Велико Градиште у улици Албанске Споменице 
уз зелену површину уз постојећу пешачку стазу, 
на месту постојеће надстрешнице аутобуског 
стајалишта из правца улице Бошка Вребалова, 
а позициониран према улици Албанске 
Споменице; 

Објеката: 1 – киоск - трговинска 
делатност, односно површине локације до 
20м2 (површина затвореног дела објекта 10м2 
и површине отвореног дела - надстрешница 
аутобуског стајалишта 10м2).

Локација број 44 – к.п. број 783 К.О 
Велико Градиште уз улицу Кнеза Лазара, део 
простора између зелених површина у наставку 
постојеће пешачке стазе која се простире уз 
улицу Кнеза Лазара, а преко пута библиотеке, а 
позициониран према улици Кнеза Лазара; 

Објеката: 1 – киоск - трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, површине 
локације до 12м2. 

Локација број 45 – к.п. број 783 
К.О Велико Градиште на Житном тргу, ка 
Светосавској улици, између зелених површина, 
а пре почетка Светосавске улице, у наставку 
пешачке стазе која се простире од зграде општине 
Велико Градиште ка Светосавској улици;

Објеката: 1 – киоск - трговинска, 
угоститељска или услужна делатност, површине 
локације до 12м2.“ 

3. Остале одредбе Програма остају 
неизмењене.

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

Број: 353-26/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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27. фебруар 2018. годинеБрој 138
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), чланова 190 и 
179., а у вези члана 88. Устава Републике Србије  
(„Службени гласник РС“ бр. 98/2006), члана 40. 
Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008, 
5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), чл. 35. став 2. и чл. 
39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – 
одлука УС) а у вези чланова 146. и 215. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) на предлог Општинског 
већа општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, 
донела је, 

О   Д   Л   У   К   У
О  ОГРАНИЧЕЊУ ПРАВА ПОСТАВЉАЊА 
ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ШЕТНOJ СТАЗИ НА СРЕБРНОМ 
ЈЕЗЕРУ 

Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ лева страна шетне 

стазе гледано од „Градиштанске преграде“ 
на Сребрном језеру, дуж југоисточне границе 
катастарске парцеле 2376/1 К.О. Велико 
Градиште, зоном у којој је забрањено постављање 
привремених покретних објеката (киосци, тезге, 
импровизоване тезге и сл.), који служе за продају 
разне врсте робе, осим за привремене покретне 
објекте за роштиљ, палачинке, сладолед, кокице, 
америчке крофнице и сл. који се налазе у склопу 
башта угоститељских објеката, а који би по 
стилу, материјалу и боји визуелно одговарали 
већ постојећим привременим објектима са десне 
стране шетне стазе.

Без сагласности и дозволе Одељења за 
привредни и економски развој и дијаспору није 
дозвољено постављање горе наведених објеката 
ни са десне стране шетне стазе, а на катастарској 
парцели 2229/1 К.О. Велико Градиште.

Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Одељење за 

инспекцијске послове Општинске управе 
општине Велико Градиште, комунална 
инспекција, да се стара о надзору над 
постављањем и уклањању објеката и њихових 

делова са парцела и њихових делова у обухвату 
постављених супротно овој Одлуци.

Трошкове уклањања овакве врсте 
објеката сносиће њихови власници.

Члан 3.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 

РСД казниће се за прекршај правно лице ако:

- у забрањеној зони из члана 1. ове Одлуке 
постави привремени покретни објекат са 
кога се продају разни производи;

- на десној страни шетне стазе из члана 1. 
ове Одлуке, без сагласности и дозволе 
Одељења за привредни и економски 
развој и дијаспору, постави привремени 
покретни објекат са кога се продају 
разни производи.

Новчаном казном од 30.000,00 РСД, 
казниће се предузетник за прекршаје из става 1. 
овог члана. 

Новчаном казном од 10.000,00 РСД, 
казниће се физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу за прекршаје из става 1. овог 
члана.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

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

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о ограничењу права постављања 
привремених покретних објеката на левој страни 
шетне стазе на Сребрном језеру („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14) 
и Одлука о измени одлуке о ограничењу права 
постављања привремених покретних објеката 
на левој страни шетне стазе на Сребрном језеру 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ 
бр. 4/15)

Број: 353-27/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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27. фебруар 2018. годинеБрој 140
На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 
83/2014– др. закон и 101/2016 – др. закон), 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. и 3. 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, 28/16 и 14/17) и чл. 136. и 137. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016), на предлог Општинског већа 
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године,  
донела је,

Р       Е      Ш      Е      Њ      Е
О ДЕЛИМИЧНОМ СТАВЉАЊУ ВАН 

СНАГЕ РЕШЕЊА 
БРОЈ 464-411/2017-01-1 од 10.11.2017. 
ГОДИНЕ СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ДЕЛИМИЧНО СЕ СТАВЉА ван 
снаге Решење број 464-411/2017-01-1 од 
10.11.2017. године Скупштине општине Велико 
Градиште, у ставу 1. те за убудуће вишe неће 
производити правно дејство за локацију број 
4 на делу катастарске парцеле број 393 К.о. 
Велико Градиште.

О   б    р    а     з    л    о     ж    е    њ     е

Решењем надлежног органа, Скупштине 
општине Велико Градиште, број: 464-411/2017-
01-1 од 10.11.2017. године, у ставу 1. диспозитива, 
утврђује се да је досадашњем привременом 
кориснику неизграђеног грађевинског земљишта 
у јавној својини, Бушатовић Сузани из Бискупља, 
престало право коришћења локације број 4 и 
31 на делу катастарске парцеле бр. 393 К.о. 
Велико Градиште, на којој се налазе привремени 
пословни објекти, услед неизвршења.

У ставу 2. диспозитива решења, 
обавезује се досадашњи привремени корисник 
земљишта да о свом трошку уклони привремене 
објекте 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.

Ставом 3. диспозитива решења 
одређено је за случај да привремени корисник 
неизграђеног грађевинског земљишта не уклони 
објекат са локације у горе одређеном року, да 
ће се уклањање објекта са локације извршити 
принудним путем, преко надлежног органа о 
трошку власника објекта.

Предметно решење које се ставља 
ван снаге, донето је са циљем регулисања 
начина коришћења предметног земљишта 
у складу са планским документима, а услед 
неизвршења обавеза од стране корисника 
земљишта. Корисник земљишта на коме се 
налази привремени пословни објекат, измирио је 
уговорене обавезе за коришћење локације број 4 
на делу катастарске парцеле број 393 К.о. Велико 
Градиште, па је целисходно да се у наведеном 
делу стави предметно решење ван снаге.

Како је Решење о престанку права 
коришћења неизграђеног грађевинског 
земљишта које се ставља ван снаге донела 
СО Велико Градиште, а имајући у виду да је 
чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту 
(“Службени гласник општине Велико Градиште” 
бр. 15/2015) одређено да Скупштина општине 
доноси решење о располагању и прибављању 
грађевинског земљишта као и сва друга решења 
која се доносе на основу наведене одлуке, док је 
чланом 2., 3. и 10. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 28/2016 и 
14/2017), одређено време трајања закупа и 
то да се рок трајања закупа може продужити 
уз сагласност Скупштине општине, у чијој је 
надлежности доношење решења о давању у 
закуп локација на земљишту, то је у складу са чл. 
32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон 
и 101/2016 – др. закон) и чланом 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште” бр. 9/2008, 5/14 и 
5/16), Скупштинa општине донела је решење као 
у диспозитиву.  
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 
жалба није допуштена већ се примењују одредбе 
ЗУС-а.

Број: 464-39/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.



27. фебруар 2018. годинеБрој 142



27. фебруар 2018. године 43Број 1



27. фебруар 2018. годинеБрој 144
На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 
и 83/2014– др. закон и 101/2016 – др. закон), 
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. и 3. 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, 28/2016 
и 14/2017) и чл. 136. и 137. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016), на предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године,  
донела је,

Р       Е      Ш      Е      Њ      Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА 

БРОЈ 464-407/2017-01-1 од 10.11.2017. 
ГОДИНЕ СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

СТАВЉА СЕ ван снаге Решење 
број 464-407/2017-01-1 од 10.11.2017. године 
Скупштине општине Велико Градиште, те 
за убудуће вишe неће производити правно 
дејство. 

   

О   б    р    а    з    л    о     ж    е    њ     е

Решењем надлежног органа, Скупштине 
општине Велико Градиште, број: 464-407/2017-
01-1 од 10.11.2017. године, у ставу 1. диспозитива, 
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. 2209 (543/3) К.о. Велико Градиште, 
на којој се налази привремени пословни објекат, 
услед неизвршења. 

У ставу 2. диспозитива решења, 
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.

Ставом 3. диспозитива решења 
одређено је за случај да привремени корисник 
неизграђеног грађевинског земљишта не уклони 
објекат са локације у горе одређеном року, да 
ће се уклањање објекта са локације извршити 
принудним путем, преко надлежног органа о 
трошку власника објекта.

Предметно решење које се ставља ван 
снаге, донето је са циљем регулисања начина 
коришћења предметног земљишта у складу са 
планским документима, а услед неизвршења 
обавеза од стране корисника земљишта.  

Корисник земљишта закључио је 
2016. године уговор са надлежним одељењем 
општинске управе општине Велико Градиште, 
којим је уредио међусобне односе за време 
важења Програма постављања мањих 
монтажних објеката привременог карактера за 
период до 2019. године. Имајући у виду да je 
решењем које се ставља ван снаге обухваћен 
период неизвршења уговорних обавеза од 
стране корисника земљишта почев од 2017. 
године, а како наведени Програм постављања 
привремених објеката још увек важи, то се 
мора наведено решење ставити ван снаге, а о 
неизвршавању обавеза корисника земљишта 
уговорених 2016. године одлучити другим 
актима надлежних органа.   

Како је Решење о престанку права 
коришћења неизграђеног грађевинског 
земљишта које се ставља ван снаге донела 
СО Велико Градиште, а имајући у виду да је 
чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту 
(“Службени гласник општине Велико Градиште” 
бр. 15/2015) одређено да Скупштина општине 
доноси решење о располагању и прибављању 
грађевинског земљишта као и сва друга решења 
која се доносе на основу наведене одлуке, док је 
чланом 2., 3. и 10. Одлуке о постављању мањих 
монтажних објеката привременог карактера 
на јавним површинама („Службени гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 28/2016 и 
14/2017), одређено време трајања закупа и 
то да се рок трајања закупа може продужити 
уз сагласност Скупштине општине, у чијој је 
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надлежности доношење решења о давању у 
закуп локација на земљишту, то је у складу са чл. 
32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон 
и 101/2016 – др. закон) и чланом 40. Статута 
општине Велико Градиште (“Службени гласник 
општине Велико Градиште” бр. 9/2008, 5/14 и 
5/16), Скупштинa општине донела је решење као 
у диспозитиву.  

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

Број: 464-40/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 20. став 1. тачка 25. и 
39 и чл. 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 9/2008, 5/2014, 
5/16, 28/16 и 14/17), а у складу са чланом 27. став 
10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- 
др- закон и 108/2016), а у вези чл. 17. ст. 9. и 10. и 
чл. 21. ст. 2 и 3. Одлуке о јавној својини општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 5/2016 и 33/2016), Закључка број 
36-137/92-01 од 12.12.1992. године Извршног 
одбора Скупштине општине Велико Градиште 
и Уговора о откупу стана број 36-137/92-01 
закљученог дана 27.12.1992. године између 
општине Велико Градиште као продавца и 
Недељка Тодоровић из Великог Грдишта као 
купца, а на захтев Недељка Тодоровић из 
Великог Градишта ради давања сагласности 
на отуђење стана и закључења анекса уговора 
о откупу стана, по предлогу Општинског већа 
општине Велико Градиште,

 Скупштина општине Велико Градиште 
на 15. седници одржаној дана 26.02.2018. године, 
доноси

 Р Е Ш Е Њ Е  

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на отуђење 
стана бр. 19 у улици Воје Богдановића бр. 27 
Б, нето површине од 61,93 m², постојећи на 
четвртом спрату у згради на кат. парцели бр. 
1566/5 укупне површине 289 m² у КО Велико 
Градиште, који Недељко Тодоровић из Великог 
Градишта као купац користи по основу Уговора 
о откупу стана број 36-137/92-01 од 27.12.1992. 
године закљученог са општином Велико 
Градиште као продавцем.

2. Ревалоризована вредност остатка дуга 
по уговору из тачке 1. диспозитива овог решења, 
утврђена је у износу од 321.017,47 динара по 
економско финансијском вештачењу сталног 
судског вештака економске струке, Стане 
Јовановић из Великог Градишта. 

Налаз и мишљење судког вештака од 
29.11.2017. године саставни је део овог решења.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  Недељко Тодоровић 
из Великог Градишта да у року од 30 дана од 
правноснажности овог решења, са општином 
Велико Градиште закључи анекс уговора о 
откупу стана којим ће регулисати међусобна 
права и обавезе.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ купац да остатак дуга 
у износу утврђеном у тачки 2. диспозитива плати 
једнократно пре закључења анекса уговора из 
претходне тачке.  

5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник 
општине да за општину Велико Градиште 
закључи анекс уговора из тачке 3. диспозитива 
овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Недељко Тодоровић из Великог 
Градишта, ул. Воје Богдановића бр. 27а/19, 
поднео је захтев заведен у Општинској управи 
општине Велико Градиште под бројем 360-
2/2017-01-2 од 18.09.2017. године, а ради 
ради давања сагласности на отуђење стана и 
закључења анекса уговора о откупу станa из 
диспозитива овог решења, који подносилац 
захтева користи по основу Уговора о откупу 
стана број 36-137/92-01 од 27.12.1992. године 
закљученог са општином Велико Градиште као 
продавцем.

Уз захтев је приложио:
- закључак број 36-137/92-01 од 

12.12.1992. године Извршног одбора 
Скупштине општине Велико Градиште;
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- споразум о замени станова број 26-

137/92-01 од 18.12.1992. године;
- уговору о откупу стана број 36-137/92-01 

од 27.12.1992. године;
- налоге за уплату, као доказе о уплати рате 

за откуп стана у износу од 100.000,00 
динара уплаћено дана 19.01.1993. 
године и износу од 2.500.000,00 динара 
уплаћеног дана 13.03.1993. године;

- потврду ЈКП Стандард број 2240 од 
22.12.1992. године;

- решење 354-4/1998 од 21.11.1998. године 
Секретаријат за управне и друге послове 
СО Велико Градиште;   

- акт о утврђивању уговорене цене стана 
на дан 23.12.1992. године Фонда за 
грађевинско земљиште. 

- елаборат затеченог стања израђен од 
пројектног бироа „Гранд“ из Великог 
Градишта.

По предлогу подносиоца захтева, у 
поступку вођеним пред општинском управом, 
ангажован је судски вештак економско 
финансијске струке, Стана Јовановић из Великог 
Градишта, која је у писменом налазу и мишљењу 
од 29.11.2017. године, утврдила вредност 
ревалоризације предосталих неиплаћених рата 
за откуп предметног стана, а која вредност 
износи 321.017,47 динара. На личност вештака 
и његов налаз и мишљење није било примедби. 

Разматрајући захтев и приложену 
документацију, општинска управа општине 
Велико Градиште је предложила општинском 
већу да по утврђењу предлога решења датог 
као у диспозитиву, исто достави скупштини 
општине на разматрање и одлучивање.  

Скупштина општине Велико Градиште 
одлучилa је као у диспозитиву.

Након брижљиве оцене захтева, прилога 
поднетих уз захтев, налаза и мишљења вештака 
и свих списа предмета, Скупштина општине 
Велико Градиште је одлучила да је целисходно 
дозволити купцу по основу Уговора о откупу 
стана број 36-137/92-01 од 27.12.1992. године 
да плати ревалоризацију предосталих рата за 
откуп стана, о чему ће бити закључен анекс 
уговора, те по извршеним уговорним обавезама 
створити услове за упис права приватне својине 
купца на предметој непокретности. У ту сврху у 
диспозитив решења унети су  идентификациони 
подаци непокретности у складу са постојећим 
стањем у евиденцији катастра непокретности 
и на основу елабората затеченог стања који је 

израдио пројектни биро „Гранд“ из Великог 
Градишта, ул. Мирка Матића бр. 1.

Скупштина општине Велико Градиште 
је поклонила веру налазу и мишљењу вештака, 
те је одлучилa као у тачки 2. диспозитива овог 
решења. 

О динамици исплате остатка купчевог 
дуга Скупштина општине одлучила је у тачки 
4. диспозитива, те је одобрила једнократно 
плаћање остатка дуга, а у тачки 3. обавезала 
купца на закључење анекса уговора о откупу 
стана.

На основу свега изнетог, у складу са 
чланом 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2014 – др. закон), чланом 40. Статута 
општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14, 
5/16, 28/16 и 14/17), 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), а у вези чл. 17. ст. 9. и 10. и чл. 
21. ст. 2 и 3. Одлуке о јавној својини општине 
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 5/2016 и 33/2016), Закључка број 
36-137/92-01 од 12.12.1992. године Извршног 
одбора Скупштине општине Велико Градиште 
и Уговора о откупу стана број 36-137/92-01 
закљученог дана 27.12.1992. године, Скупштинa 
општине Велико Градиште је донела одлуку као 
у диспозитиву. 

Број: 360-21/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 57. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,83/2014 –
др.закон и 101/2016-др.закон), члана 18., а у вези 
члана 40. у складу са чланом 92. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 
и 14/17) и члана 4. Одлуке о Општинској управи 
(“Службени гласник општине Велико Градиште 
„ бр. 24/16) на предлог Начелника Општинске 
управе општине Велико Градиште,
 Скупштина општине Велико Градиште на 
својој 15.-ој седници одржаној дана 26.02.2018. 
године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ 
УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ:

У складу са чланом 87. а у вези члана 92. 
Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08, 
5/14, 5/16 и 28/16) Општинском управом као 
органом општине руководи начелник управе 
којег поставља Општинско веће на основу 
конкурса на 5. година.

Надлежности Општинске управе:
- припрема нацрте, прописе и друге 

акте које доноси Скупштина општине, 
Председник општине и Општинско веће,

- извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општине, Председника општине и 
Општинског већа,

- 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 послове и друге послове 
које утврди 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.

При изради извештаја примењена је 
методологија која се садржински односи на 
опште податке о раду одељења у управи, систему 
рада, све ради постизања што бољих резултата, 
при чему су показани и делимични статистички 
прикази и подаци у појединим областима који су 
били на раду у управи током 2017. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:

Општинском управом општине Велико 
Градиште руководи Начелник управе, Сузана 
Ђорђевић у складу са чланом 54. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07) и члана 90. Статута општине 
Велико Градиште којег је поставило Општинско 
веће општине Велико Градиште. Начелник 
Општинске управе нема заменика.

У Општинској управи општине Велико 
Градиште као јединственом органу организовано 
је укупно 7 организационих јединица и то: 

1. Одељење за општу управу,
2. Одељење за финансије,
3. Одељење за привредни и економски 

развој и дијаспору,
4. Одељење за урбанизам, стамбено 

комуналне и имовинско правне 
послове,

5. Одељење за инспекцијске послове,
6. Одељење локалне пореске 

администрације  и
7. Одељење за друштвене делатности и 

заједничке послове

Правилником o организацији и 
систематизацији радних места у Општинској 
управи, Општинском правобранилаштву, 
стручним службама и посебним организацијама 
општине Велико Градиште, у складу са 
одредбама Закона о локалној самоуправи,  Законa 
о запосленима у аутономним покрајинама и ЈЛС 
и Одлуком о општинској управи општине Велико 
Градиште прописано је да у оквиру Општинске 
управе општине Велико Градиште постоје 
организационе јединице, њихов делокруг, 
унутрашња организација.

Правилником је прописано да у 
Општинској управи општине Велико Градиште 
постоје и самостали органи који су организовани 
у управи и то je помоћник Председника општине.

У извештајном периоду, који обухвата 
период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. 
године, рад организационих јединица Општинске 
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управе општине Велико Градиште, са описом 
послова у оквиру сваког Одељења приказан је на 
начин како је презентовано у тексту који следи и 
саставни је део овог Извештаја.

Општинска управа ради радним данима 
од 07 до 15 часова. У Општинској управи и 
њеним Одељењима не постоји одређено радно 
време за рад са странкама већ се странке примају 
свакодневно у току читавог радног дана.

На дан 31.12.2017 године број запослених 
на неодређено време у Општинској управи је 64 
лица, док je  на одређено време због повећаног 
обима посла ангажовано 4 лица и 2 лица на 
замени радника на неодређено време. Током 
2017. године престао је радни однос у ОУ за 3 
лица и то: једно лице је отишло у пензију, док су 
2 лица споразумно раскинула радни однос. 

У општини  је у извештајном периоду 
било 6 функционера: 3 постављена лица и 3 
изабрана лица.  

У извештајном периоду Одељења у 
Општинској управи општине Велико Градиште 
исказали су следеће реузлтате:

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

У области реферата дечије заштите  
донето је 314 решења о признавању права 
на дечји додатак, од тога 43 решења се 
односи на нове кориснике; 103 решења 
родитељског додатка; 65 решења о 
одобравању породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета.Издато 8 
уверења, одговорено на 2 дописа надлежног 
Министарства Оверено је 714 НЗ-1 образаца 
организацијама за рефундацију породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Прибављено 628 података од других органа 
по службеној дужности. Архивирано 225 
предмета. 

У оквиру реферата за грађанска 
стања  укупно је примљено 64 предмета. 46 
Захтева за промену имена или презимена, 
по којим је донето 35 позитивних и 5 
негативних решења и  6 предмета се налазе 
у раду. За исправку грешке у МК, примљено 
је 15 захтева, 13 је позитивно решено, а на 
2 предмета је поступак у току. Донето је 3 
решења за накнадни упис у матичну књигу 
умрлих.

Примљено је 142. захтева за 
признавање права на енергетски угроженог 
купца и донето исто толико решења. У 128 
захтева, признато је право на енергетски 
угроженог купца а у 14. захтева донето 
је негативно решење. Састављено и 
прослеђено је 24 табеле Електропривреди 
Србије за енергетски угроженог купца.

У оквиру борачко- инвалидске 
заштите, донето је 8 решења за кориснике 
месечног новчаног примања; 1 решење о 
престанку права на породичну инвалиднину 
по основу смрти; 4 уверења. Уношени су 
датуми виђења у електронску базу података. 

Послови матичне службе у седишту 
органа Општинске управе:

- матична књига рођених: 33 
уписа; састављено 43 записника о 
признавању очинства и одређивању 
личног имена и држављанства; издато 
1.440 извода на домаћем обрасцу 
и 45 извода на обрасцу намењеном 
за употребу у иностранству; 71. 
констатација склапања брака, 
развода брака, проена личног имена, 
држављанства, усвајања.  

- матична књига венчаних: 78 
Присуствовања закључењу брака и 
уписа у МКВ са записником; издато 
305 извода на домаћем обрасцу и 
84 извода на обрасцу намењеном 
за употребу у иностранству; 
42. констатације развода брака, 
поништење брака, престанак брака 
смрћу брачног друга, промена 
имена и презимена, слање извештаја 
о закључењу и рауводу брака.

- матична књига умрлих: 74 уписа 
у матичну књигу умрлих; издато 
480 извода на домаћем обрасцу и 
10 извода на обрасцу намењеном 
за употребу у иностранству, 
састављено 29 смртовница; послато 
296 извештаја о смрти.

- књига држављана: издато 680 
уверења о држављанству и уверења 
да лице није уписано у књигу 
држављана; унето 49 забелешки 
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о промени личног имена у књигу 
држављана.
Послови ван седишта Општинске 

управе у  оквиру 3 матична подручја, 
обухватили су следеће:

-МП Мајиловац: 20 уписа у матичну 
књигу рођених; 12 уписа у матичну књигу 
венчаних; 42 уписа у матичну књигу умрлих; 
издат  461 извод на домаћем обрасцу и 32 
извода на обрасцу намењеном за употребу у 
иностранству из матичне књиге рођених; 81 
извод на домаћем обрасцу и 34 извода на обрасцу 
намењеном за употребу у иностранству из 
матичне књиге венчаних; 101 извод на домаћем 
обрасцу и 14 извода на обрасцу намењеном за 
употребу у иностранству из матичне књиге 
умрлих; издато 7 уверења из матичних књига на 
прописаном обрасцу;4 записник о признавању 
очинства и одређивању личног имена; 57 
констатација у МКР; 75 констатација у МКВ; 
састављено и послато 133 извештаја о смрти; 
издато 285 уверења о држављанству; састављене 
6 смртовнице;5 забелешке о промени у књизи 
дражављана; издато 5уверења на основу члана 
162. ЗУП-а; 18 уверења на основу члана 161. 
ЗУП-а;састављено 13 захтева за покретање 
оставинског поступка; 5 захтева ПС за 
одређивање ЈМБГ; 2 уписа држављанства у МКР; 
оверено је  193 документа (изјаве, фотокопије, 
уговори, овлашћења)

-МП Средњево: 39 уписа у матичну 
књигу рођених; 21 упис у матичну књигу 
венчаних; 71 упис у матичну књигу умрлих; 
издато  707 извод на домаћем обрасцу и 49 
извода на обрасцу намењеном за употребу 
у иностранству из матичне књиге рођених; 
132 извода на домаћем обрасцу и 54 извода 
на обрасцу намењеном за употребу у 
иностранству из матичне књиге венчаних; 
148 извода на домаћем обрасцу и 27 извода 
на обрасцу намењеном за употребу у 
иностранству из матичне књиге умрлих; 
издато 10 уверења из матичних књига на 
прописаном обрасцу; 554 уверења из књиге 
држављана; састављене 3 смртовнице; 
оверено 62. потврде о животу; извршена је 
овера 75 докумената (изјаве, фотокопије, 
уговори, овлашћења)

-МП Затоње: 19 уписа у матичну 
књигу рођених; 11 уписа у матичну књигу 

венчаних; 38 уписа у матичну књигу умрлих; 
издато  366 извода на домаћем обрасцу 
и 10 извода на обрасцу намењеном за 
употребу у иностранству из матичне књиге 
рођених; 40 извода на домаћем обрасцу 
и 10 извода на обрасцу намењеном за 
употребу у иностранству из матичне књиге 
венчаних; 55 извода на домаћем обрасцу и 
1извод на обрасцу намењеном за употребу 
у иностранству из матичне књиге умрлих; 
издата 2 уверења из матичних књига на 
прописаном обрасцу; 44 констатације у 
МКР;43 констатације у МКВ;састављено 
је  15 смртовница; 7 уписа држављанства у 
МКР; издато 411 уверења о држављанству; 
28 промене у КД; састављено 10 записника о 
признавању очинства; 76 уверења на основу 
члана 161. ЗУП-а (стари ЗУП); састављена 7 
предлога  смртовнице; издата 11 уверења на 
основу члана 29. ЗУП-а; оверен 171 документ 
(изјаве, фотокопије, уговори, овлашћења)

Вршен је унос књиге држављана у 
електронску базу података.

Током 2017. године, у складу са  
Законом о јавним набавкама спроведено је: 

-47 поступака јавне набавке мале 
вредности, 1. преговарачки поступак 
без објављивања позива за подношење 
понуда, 21 отворен поступак, 25 набавки  
на које се не примењују одредбе Закона о 
јавним набавкама. Издато је: 14 потврда о 
референцама. Састављена су: 4 квартална 
извештаја Управи за јавне набавке за 
потребе Општинске управе, Скупштине 
општине, председника и Општинског 
већа и Месне заједнице Велико Градиште. 
Израђени  су Планови јавних набавки за 
Општинску ураву, председика општине 
и скупштину општине. Израђено је 15 
измена Плана јавних набавки за Општинску 
управу. Спроведен је 1 поступак јавне 
набавке мале вредности за потребе Месне 
заједнице Велико Градиште, 1 поступак 
за председника општине, 1 поступак за 
Скупштину општине и 1 поступак за Центар 
за социјални рад општине Велико Градиште 
и Голубац. Учествовање у раду комисије 
за јавне набавке у Спортском центру, 
Дому здравља, Туристичкој организацији, 
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Средњој школи и основној школи „Миша 
Живановић“  у Средњеву. Пружана је 
техничка и саветодавна помоћ, другим 
Наручиоцима у поступку јавних набавки.

Рад писарнице,пријемне канцеларије 
и архиве обухватио је током 2017. године 
следеће  послове: пријем поднесака, пријем 
поште, рачуна, гласника,  одређивање 
класификационог знака, редног броја, 
уношење у електронску базу, скенирање 
аката, прослешивање кроз програм 
организационим јединицама и  достављање 
на рад референтима. Издавање потврда 
о пријему поднесака. Пријем поште за 
експедицију, преко поште и достављача, 
непосредан пријем поднесака и упућивање 
на одговарајуће службе, архивирање 
обрађених предмета, излучивање архивске 
грађе.

Наведени послови обухватили 
су следећи број  предмета: заведено је 
9.161 поднесак и то: 3.025 ван управних 
и 6.136 управних предмета од тога: 4.157 
по службеној дужности, 1.979 по захтеву 
странке.

У књигу примљених рачуна заведено 
је 2.223 рачуна, у доставну књигу за место 
уписане су 2. пошиљке, у књигу примљене 
поште на личност заведено је 1.505 
писама и понуда, отпремљено је у облику  
препоручене поште 17.493 пошиљке, у виду 
обичне поште 3.696 пошиљки, уручено 
је 120 бројева  „Службеног  гласника РС“, 
послато је 20 пошиљки са актима матичне 
службе на адресу наручиоца, са плаћањем 
приликом преузимања пошиљке.

У извештaјном периоду за 2017.
годину, архивирано је 8.761 предмет и то: 
вануправних 2.546, управних  6.215 од тога 
4.268 предмета покренутих по  службеној 
дужности, 1.933  по захтеву странке и 14 по 
жалби.

Примљено је 137 захтева из 
области приватног предузетништва и исти 
прослеђени Агенцији за привредне регистре 
у Београду, од тога се 33 захтева односи 
на оснивање радњи, 87 промена података, 
10 брисања, 2 извода и 5 поступака по 
решењима АПР-а. Издато је 27 уверења 

из области приватног предузетништва. 
Израда спецификација захтева из области 
приватног предузетништва и слање истих са 
захтевом. Израда збирних спецификација и 
рачуна за 2017. годину из области приватног 
предузетништва и слање истих. 

Издато 258 уверења о месечном 
приходу по члану домаћинства ученицима 
и студентима ради регулисања ученичких 
и студентских домова, стипендија, кредита, 
умањења школарине.

Примљено је 15 захтева за издавање 
уверења из области пољопривреде, по којима 
је поступљено, односно издата су тражена 
уверења за регулисање пензионог стажа по 
основу пољопривреде.             

У току 2017. године функционисала 
је дневна ажурност бирачког списка. На 
основу извештаја матичара, референата 
месних канцеларија и Одељења унутрашњих 
послова о пријавама, одјавама, променама 
адреса и сл. извршене су одговарајуће 
промене у бирачком списку доношењем 
решења у складу са одредбама Закона о 
јединственом бирачком списку. На дан 
31.12.2017. године, у ЈБС за територију 
општине Велико Градиште, уписано је 
19.846 бирача. Донето је 467 решења о упису 
у ЈБС (основ: 193 пријава пребивалишта;230 
стицања пунолетства;  10 пријема у 
држављанство; 4 боравиште у земљи; 30 
боравиште у иностранству) , 647 решења о 
брисању (основ: 185 одјава пребивалишта; 
442 смрт лица; 5 отпуста држављанства; 12 
дупли упис; 3 губитак пословне способности) 
и 381. решење о изменама (основ: 194 
промена пребивалишта;179 измене личних 
података;  8 пром.адресе инт.рас.лица)  . 
Избори за председника Р.Србије 02.04.2017.
године-ажурурање списка,проверавање 
предложених лица за проширене и сталне 
саставе бирачких одбора за 836 лица 
оверавање спискова и издавање потврда 
о упису у ЈБС-ак. Дежурства у складу са 
прописаним роковима Министарства,пријем 
захтева за преизимање из система ЈБС-ак 
19945 обавештења за гласање, штампање, 
паковање по бирачким местима  и уручивање 
пошти са записником о примопредаји.
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На основу дописа Министарства државне 
управе и локалне самоуправе од 04.07.2017.
године, преузет је списак од 100 лица ,који је 
било потребно проверити преко матичне службе 
да ли су наведена лица уписана у матичне књиге 
са чињеницама смрти и спровести одговарајуће 
радње кроз бирачки списак. На основу 
добијених података,извршено је брисање 100 
лица и урађена су  решења о брисању из ЈБС-а 
по основу смрти. Попуњен је упитник о броју 
извршених промена.

Укупан број уписаних бирача у ПБС на 
дан 31.12.2017. године је 1359 бирача. Донето 
је 9 решења за упис, 40 решења за брисање  по 
основу смрти.

 Послови повереника за избегла и 
прогнана лица у току 2017. године, обухватили 
су следеће активности: Потписани уговори за 7 
корисника породичних домаћинстава избеглих 
лица. Вредност сваког појединачног уговора 
износи 9500 евра,у динарској противредности, 
која је исплаћена продавцима одмах након 
потписивања уговора.Комплетна документација 
скенирана и послата ЈУП-у Београд и 
Комесаријату за избеглице.Достављане су 
месечне контролне листе у виду извештаја о 
спровођењу процедуре куповине кућа, ЈУП-у 
и Комесаријату,укључујући и финансијски 
извештај у виду правдања утрошених средстава.  

Након утврђене листе потреба за 
грађевинским материјалом,намештајем 
и електрићним уређајима 23.06.2017.
године,упућен је захтев Јединици за управљање 
пројектима у јавном сектору ЈУП д.о.о. за 
издавање сагласности, конкурсна документација 
објављена је 06.07.2017.године. До краја 2017.
године није стигла сагласност од Светске 
банке,како бисмо спровели до краја поступак.

Одлуком Комесаријата бр.36-1/63 од 
30.03.2017.године,општини Велико Градиште 
су  одобрена средства у износу од 2.520.,000,00 
динара за купвину 2 сеоске куће.

На објављени Јавни позив се пријавило 
4 корисника са потребном документацијом за 
пријаву. 

Од укупно четири пријаве,Комисија 
је одлучила да се две пријаве одбију решењем 
као неосноване. Преостало је да се обезбеде 
грађевински пакети,с тим што је  дата могућност 
кориснику чији продавац одустао од продаје,да 
пронађе другу одговарајућу кућу.

Општина Велико Градиште је потписала 
уговоре о закупу стамбених јединица  са 7 
корисника. 

За једно избегло лице покренут је захтев 
преко Комесаријата за ревизију статуса избеглог 
лица како би исти могао да поднесе захтев за 
добијање држављанства Р.Србије и регулисања 
личних докумената. 

На територији општине Велико 
Градиште,евидентирано  је 8 једночланих 
породица које живе у неадекватном простору 
у лошим хигијенским условима.У плану је 
зидање стамбене зграде са 7 стамбених јединица 
са делом за социјално становање и делом за 
становање уз плаћање закупнине са могућношћу 
каснијег откупа.

Општини Велико Градиште је на основу 
списка који је достављен Комесаријату а према 
потребама избеглих и интерно расељених 
лица,решењем је одобрено и уплаћено 
165.000,00 динара на име једнократне новчане 
помоћи.Комисија је прегледала поднете пријаве 
и усвојила  за 7 корисника за исплату новчане 
помоћи, исплаћено је по 15.000,00 динара  
за 7 породица избеглица.и ирл лица. Сва 
документација потребна за правдање новчаних 
средстава уз допис је послата Комесаријату.

На захтев избеглих лица издато је 5 
потврда о избегличком статусу за продужетак 
избегличких легитимација

Достављен је извештај за попис имовине 
у 2017. години КИРС-у.

Интерресорна комисија у току 2017. 
године, примила је 24 захтева, одржала 16 
комисија на којој је свако у свом домену рада 
извршио процене и донео миљшење за децу 
са посебним потребама. Од укупног броја 
примљених захтева,23 захтева су позитивно 
решена а од једног захтева су родитељи 
одустали од покретања комисије.

 Рад на пословима овере у 
седишту органа, обухватио је 0д 01.01. до  
05.06.2017. године, послове овере преписа 
докумената, овере уговора, пуномоћја, 
овлашћења, потписа изјава, потписа изјава 
са два сведока. Наведени послови у виду 
овере докумената обухватили су 2706 овера 
(изјаве, фотокопије, уговори, овлашћења).

У извештајном периоду у оквиру 
економата и фотокопирнице рађено је 
фотокопирање за потребе Скупштине 
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општине, Општинског већа, Општинске 
управе, и осталих надлежних Републичких 
и других органа и организација. Обављана 
је набавка и издавање канцеларијског и 
другог материјала из економата за потребе 
Општинске управе.

У оквиру Одељења обављани су и други 
управни, стручни и административни послови. 
Из области, стипендирања студената-расписана 
су 2 конкурса за доделу стипендија, обрађено је 19 
пријава за доделу стипендија.Кординисан је рад 
Комисије за доделу општинских награди, обрада 
пријава, писање записника као и извештаја са 
предлогом за доделу награди. Обрада захтева 
упућених  путем портала е-управа, прибављање 
података за потребе вођења управних поступака, 
коришћење базе података у оквиру е-зупа. У току 
године попуњено је више упитника међу којима 
су: мобилана управа за Министарство државне 
управе и локалне самоуправе; мапирање ресурса 
за инклузивно обарзовање; истраживање о 
усклађивању рада и родитељства; одржавање 
рачунарске опреме у школама; процена стања 
и потреба градова/општина –ПВО; активности 
различитих актера на нивоу јединице локалне 
самоуправе на повећање обухвата деце 
припремним предшколским програмом и 
основном школом за општину Велико Градиште; 
упитник за USAID о стању услужног центра, 
спровођењу јавних расправа и др; -попуњен 
упитник о јавним набавкама, израђен од стране 
SIGMA, пројекат финансиран од стране  EУ; 
упитник за израду студије изводљивости за 
будући центар за управљање квалитетом – 
Министарство државне управе и локалне 
самоуправе; извештај о мерама популационе 
политике које се примењују на територији 
општине по захтеву начелника Округа. У оквиру 
Одељења 4 радника је успешно завршило 
електронску обуку у трајању од 6 недеља са 
темом спровођење Закона о општем управном 
поступку у локалној самоуправи. Од стране 
руководиоца одељења архивирано је 194 
предмета. Предато је 27 матичних књига, које 
обухватају период од 1868 до 1920.године, 
Историјском архиву на чување. У потпуности су 
унете све матичне књиге као и књиге држављана 
у електронску базу. 

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одељење за финансије у 
организационом смислу чине: Одсек за 
буџет, Служба рачуноводства и Одсек 
трезора

У Одељењу је у извештајном 
периоду било запослено 9 радника, са 
следећом квалификационом структуром: 
ВСС 5-  дипломираних економиста, ВШС – 
3 економисти и  ССС 1 економски техничар, 

Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Велико 
Градиште, у протеклом извештајном периоду 
извршило је следеће послове и задатке који 
се дају по појединим радним местима, 
односно организационим јединицама.

У области нормативне делатности 
у 2017. години сачињени су следећи 
нацрти,односно предлози нормативних 
аката:

- Нацрт  Одлуке о буџету општине Велико 
Градиште за 2018. годину;

- Два ребаланса буџета општине Велико 
Градиште за 2017.годину;

- Одлука о консолидованом завршном 
рачуну општине Велико Градиште за 
2016. годину.;

- Извештај о остварењу прихода и расхода 
буџета за 2016.годину;

- Шестомесечни и деветомесечни 
Извештај о остварењу буџета општине 
Велико Градиште за 2017.годину

- Решења о промени апропријација;
- Предлог Решења о коришћењу Текуће 

буџетске резерве и Сталне буџетске 
резерве;

- Решења о висини средстава за 
финансирање политичких странака;

- Финансијски план директног буџетског 
корисника – Општинске управе за 2018.
годину;

- Финансијски план директног буџетског 
корисника – Председника општине за 
2018.годину. 

- Финансијски план директног буџетског 
корисника – Скупштине општине за 
2018.годину. 
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- Финансијски план директног буџетског 
корисника – Општинског јавног 
правобраниоца за 2018.годину.

У складу са Законом о буџетском 
систему донето је Упутство за припрему 
нацрта буџета локалне власти и достављено 
свим буџетским корисницима на основу 
Упутства Министарства финансија за израду 
буџета Локалне власти за 2017.годину са 
смерницама за 20188годину и 2019.годину.

Након добијања Упутства за израду 
Одлуке о буџету локалне власти упућено је 
ново Упутство свим корисницима.

Организовано је низ обука са 
индиректним и директним корисницима 
буџета у вези израде Нацрта Одлуке о буџету 
за 2018. годину.

Одржана је јавна расправа о Нацрту 
Одлуке о буџету општине Велико Градиште 
за 2018.годину.

Организован је састанак о примени 
Одлуке о буџету за 2018.годину. 

У току 2017.године представници 
Одељења су присуствовали низу састанака, 
где су као пример добре праксе презентовали 
начин рада у оквиру Одељења.

Током године редовно су праћене 
плате буџетских корисника у складу 
са Правилником о начину и садржају 
извештавања о планираним и извршеним 
расходима за плате у буџетима локалних 
власти и о томе достављан Извештај 
Министарству финансија.

Ова служба води књиговоство, 
помоћне књиге евиденције и евиденције за 
директне буџетске кориснике: Скупштину 
општине, Председника општине и 
Општинско веће, Општинску управу и 
Општинско јавно правобранилаштво.

Примљено је и заведено кроз књигу 
улазних фактура 2.212 рачуна за набављену 
робу и извршене услуге. Сви рачуни су 
контирани, прокњижени, урађени Захтеви за 
плаћање и предати трезору.

Такође, обрађене су приспеле 
ситуације које су доставили извођачи 
радова за инвестиције чији је носилац била 
Општинска управа. 

По закљученим уговорима о 
коришћењу заједничких просторија 
корисницима је испостављено 60 рачуна.

Обрачунато је и исплаћено личних 
доходака за 12 месеци, где су исплате и 
обрачуни вршени полумесечно. Такође, 
за раднике који нису у сталном радном 
односу обрачунати су и исплаћени уговори 
о повременим пословима, као и остала 
примања и накнаде. 

Обрачуната је и исплаћена накнада 
одборницима, накнаде члановима 
Општинског већа, као и накнаде члановима 
комисија. 

Урађен је М4-К образац и предати уз 
стално усаглашавање са Заводом за пензионо 
и инвалидско осигурање.

Вођено је књиговодство основних 
средстава, извршено укњижавање набављене 
опреме и годишњи попис средстава у 
власништву општине Велико Градиште.

У оквиру овог одсека налази се и 
благајна, преко које су вршене све готовинске 
испате запосленима, спољним сарадницима, 
као и помоћи за лечење и остала социјална 
давања.

Ликвидатор у Трезору врши израду 
захтева за плаћање (Образац 3П), контролише 
исправност и тачност књиговодствене 
документације и након извршене провере 
и одобрења захтева припрема налоге за 
пренос и обавља послове плаћања расхода 
и издатака. Уколико се у поступку овере 
поднетог захтева (Образац 3П и ИП) 
констатује да су створене обавезе на терет 
консолидованог рачуна Трезора, мимо 
надлежности буџетског корисника, поднети 
захтеви се не одобравају и писменим путем 
се обавештава о разлозима за неодобравање 
исплате.

Поред реализације и трансфера 
средстава директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава, врши 
се пренос средстава и друшгтвеним, 
хуманитарним, невладиним организацијама, 
удружењима, политичким странкама, 
верским заједницама итд. 
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Издатак из буџета заснива 
се искључиво на књиговодственој 
документацији.

Референт за месне заједнице и 
општинске фондове књижио је све пословне 
промене на рачуну општинских фондова 
и месних заједница. У току 2017. године 
обрађено је 1.385 извода. 

 Усклађиване су пословне књиге, ради 
информације о реализацији финансијских 
планова фондова и месних зеједница. 

Урађен је годишњи Извештај о 
реализацији програма месних заједница за 
2016.годину као и 26 Завршних рачуна за 
2016.годину. Крајем године овај реферат 
је пребачен из Одељења за финансије у 
Одељење за локални економски развој и 
дијаспору.

Вршена је исплата породиљског 
боловања за све запослене породиље на 
територији општине Велико Градиште и  
вођена аналитичка евиденција породиља 
по достављеним Решењима од надлежне 
Службе. Урађени су и достављени 
Министарству рада и социјалне политике, 
сектор за економске послове одсек породица 
и деца следећи извештаји:

- 12 Извештаја о утрошеним средствима 
за породиљска права, на обрасцу НЗ-4,

- 12 Обрачуна потребних средстава за 
исплату права на Обрасцу НЗ-2,

- 12 Упитника о броју корисника 
породиљских права,

- Вршен је обрачун породиљског боловања 
за раднице Општинске управе и власнице 
радњи које немају друге запослене 
и за исте попуњаван Образац НЗ-1 и 
достављан служби Дечије заштите. 
Урађени су и достављени полугодишњи 
и годишњи извештаји о утрошеним 
средствима за породиљска права.

Свакодневно је праћен прилив на 
консолидованом рачуну трезора локалне 
власти и о томе редовно информисан 
Председника опшштине.  Управљано је  
готовинским средствима на консолидованом 
рачуну трезора. Вршно је  пројектовање 
и праћење остварења текућих прихода и 

примања на рачун трезора и захтева за 
плаћање текућих расхода и издатака. 

У служби Трезора вршен је пренос 
средстава по захтеву корисника на основу 
Одлуке о буџету за 2017.годину, на основу 
решења извршног органа и решења о 
коришћењу сталне и текуће буџетске 
резерве.

У току године је припремљено и 
обрађено укупно 6.355 захтева за пренос 
средстава и плаћање. Од чега је 4.109 захтев 
индиректних корисника а 2.246 захтева 
директних. 

Пренос средстава вршен је на основу 
Захтева директних и индиректних корисника 
буџета, а у складу са планом и остварењем 
буџета, утврђених квота за кориснике буџета 
и ликвидне могућности буџета. 

У оквиру буџетског књиговодства 
вршени су следећи послови:

1. Праћење аналитике по економској 
класификацији за 38 индиректних 
корисника буџета, урађени 
тромесечни периодични обрачуни и 
извештаји, извршена консолидација 
података из главне књиге буџета 
са подацима из завршних рачуна 
директних корисника буџетских 
средстава и на основу тога састављен 
консолидован завршни рачун за 2016. 
годину. 

2. У току календарске године 
прокњижено је 1.375 налога.

3. Сравњени сви јавни приходи по 
врстама, месечно, са подацима 
Управе за трезор и сравњени сви 
јавни расходи са корисницима буџета 
и са Управом за трезор.

4. Достављени месечни извештаји о 
инвестирању новчаних средстава 
на консолидованом рачуну трезора 
локалне власти.

5. Достављени шестомесечни 
извештаји о кредитном задужењу 
локалне самоуправе.

6. Достављени Министарству 
финансија обрасци 1 – Приходи и 
друга примања, Обрасци 2 – Расходи 
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и други издаци и обрасци 3 – Збирни 
преглед укупних примања и издатака, 
неизмирених обавеза, стања дуга 
и сталне буџетске резерве – план и 
извршење.

Референт за послове трезора, 
рачуноводства и извештавања водио је 
пословне књиге - дневник и главну књигу 
трезора, директних и индиректних корисника 
који се финансирају из трезора и вршио 
тромесечно усклађивање са корисницима.  
Примао је  и водио евиденцију о примљеним 
захтевима свих корисника, контролисао 
исправност и ваљаност примљених 
захтева свих корисника са одговарајућом 
документацијом, вршио оверу захтева у 
смислу исправности и исте прослеђивао 
руководиоцу трезора на даљу обраду.

Послови финансијске контроле и 
извршења буџета

Плаћање из буџета регулисано је 
одредбама члана 58. Закона о буџетском 
систему и то:

1. Издатак из буџета заснива се на 
књиговодственој документацији;

2. Правни основ и износ преузетих 
обавеза, који проистичу из изворне 
књиговодствене документације, мора 
бити потврђен у писменој форми пре 
плаћања обавеза.

Трансакције плаћања спроводе се на 
два различита захтева и то:

а) Захтев за плаћање и трансфер - 
Образац 3П
Овај образац се користи за плаћање 
са консолидованог рачуна трезора и 
за трансфер средстава корисницима 
којима је дозвољено да имају свој 
подрачун у Управи за Трезор.
Буџетски корисник Образац ЗП 
подноси заједно са пратећом 
документацијом о насталој пословној 
промени.
Буџетски корисник уз захтев за 
плаћање на основу Јавних набавки 
подноси и комплетну пратећу 
документацију којом потврђује да је 

поступак Јавне набавке спроведен 
у складу са прописима којима се 
уређује поступак Јавних набавки.

б) Захтев за исплату плата, додатака и 
накнада запослених - Образац ИП
Овај документ за плаћање се 
користи за исплату плата, додатака и 
накнада запослених. Уз овај образац 
доставља се обрачун плата, додатака 
и накнада и платни списак буџетских 
корисника, који је оверен од стране 
старешине органа - наредбодавца.

У току године месечно је вршено 
требовање средс тава за Борачко инвалидску 
заштиту од надлежног министарства. По 
извршеним уплатама средства су уплаћивана 
на рачуне корисника борачко инвалидске 
заштите. У Јануару 2017. године достављен 
је годишњи извештај о утрошку средстава за 
2016.годину.

Током године ово Одељење редовно 
је сарађивало са Управом за јавна плаћања, 
односно Управом за трезор, Народном 
банком Србије, Министарством финансија и 
пословним банкама. 

 Одељење је благовремено 
достављало месечне, тромесечне, 
шестомесечне, деветомесечне и годишње 
извештаје Министарству финансија као и 
Управи за јавна плаћања.

У оквиру Одељења, по потреби или 
по захтевима, обављани су и други послови 
неопходни за несметано функционисање 
Општинске управе.

У току године су преко Повереника 
општине тражени подаци за информације 
од јавног значаја који су у Законском року 
достављани.
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3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ И 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ

1. УВОД

Одељење за привредни и економсли 
развој и дијаспору  (у даљем тексу 
Одељење) је основано као организациона 
јединица у оквиру Општинске управе 
општине Велико Градиште. Из године у 
године Одељење је повећало покривреност 
делатности и активности које реализује у 
оквиру општинске управе. Од децембра 
месеца 2016.године, доношењем одлуке о 
ликвидацији ЈП «Дирекција за изградњу 
општине Велико Градиште» , Одељење  је 
преузелу већину надлежности и обавеза 
овог предузећа.

2. ДЕЛАТНОСТ

Одељење за привредни и економски 
развој и дијаспору обавља следеће послове:

- врши стратешко планирање развоја 
општине припремо стратешких 
докумената на локалном нивоу 
и учестовањем у припреми 
регионалних и националних 
стратешких докумената

- покреће програме и пројекте којима 
се подстиче економски развој и 
задовољавају потребе грађана, 
обезбеђење заштите животне средине, 
маркетинг и промовисање општине 
као инвестиционе дестинације;

- израђује предлоге програма развоја 
привреде, пољопривреде и мале 
привреде и презентација истих;

- подстиче предузетничке иницијативе 
и стварање приватно-јавних 
аранжмана и партнерстава;

- подстиче и координира инвестиционо 
улагања и привлачење капитала;

- прати конкурсе који се односе 
на инвестиције (домаћи и 
страни фондови и потенцијални 
инвеститори);

- врши попуњавање конкурсних 
пројектних образаца;

- подстиче сарадњу са донаторским и 
развојним организацијама; припрема 
предлоге за израду пројеката у циљу 
даљих спровођења активности на 
довођењу нових инвеститора и 
донатора у општину; 

- прати законску регулативу која 
се односи на област развоја, 
инвестирања и стварања повољне 
инвестиционе климе; 

- обавља друге послове везане за развој 
општине, води статистику; 

- врши послове подстицања младих  да 
се удружују и учествују у друштвеним 
токовима, послове заштите интереса 
младих, сарадње са омладинским 
удружењима, учествује у изради 
акционих планова програма и 
политике младих иницира припрему 
пројеката за младе, подстиче сарадњу 
општине и организација младих,

- врши евиденцију о становништву 
општине који живе или раде 
у иностранству, поможе им у 
остваривању права у земљи , ради 
на побољшању њихових веза и веза 
њихових организација са матицом 
у циљу њиховог укључивања у 
политички, економски и културни 
живот и њихов повратак у земљу

- Припрема, предлаже и води 
реализације инвестиционог улагања 
у путну инфраструктутру

- Припрема. предлаже и води 
реализацију инвестиционог улагања 
у коминалну инфраструктуру

- Припрема, предлаже и води 
реализацију активности одржавања и 
унапређења површина јавне намене 
и зелених површина на територији 
општине Велико Градиште

- Спроводи програме пољопривредног 
земљишта и пољопривреде и 
руралног развоја

- Води евиденцију имовине у јавној 
својини 

- Спроводи заузећа јавне површине 
- Води послове закупа пословних 

простора и јавних површина 
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на територији општине Велико 
Градиште

- Спроводи административне поступке 
категоризације туристичких објеката, 

- Спроводи мере активне политике 
запошљавања

- Координира и пружа помоћ у 
реализацији активности месних 
заједница

- Спроводи и прати мере заштите 
животне средине и активности у 
циљу унапређење исте

- врши и друге послове према налогу 
председника и  начелника Општинске 
управе .

У оквиру Одељења за привредни 
економски развој и дијаспору 
систематизована су 11 радних места. 
Тренутно у одељењу раде 9 особе са 
сталним запослењем.Број запослених се у 
одељењу повећао са новом реорганизацијом 
у оквиру општинске управе и гашењем ЈП 
«Дирекција за изградњу општине Велико 
Градиште», када је одељење и преузело 
послове и делатности ЈП-а. 

3. АКТИВНОСТИ  ОДЕЉЕЊА ТОКОМ 
2017 ГОДИНЕ:

Током 2017.године Одељење за 
привредни и економски развој и дијаспору 
је активно радило како на припреми и 
реализацији пројекта од економског значаја 
за општину Велико Градиште, тако и на 
осталим активностима одељења. Одељење 
се посветило и раду са приватним сектором 
и као и са корисницима буџетских средстава. 
Активно је учествало у радним групама 
СКГО-а, НАЛЕД-а и тд. У сарадњи са другим 
организационим јединицама Општинске 
управе Велико Градиште попуњени су сви 
неопходини уптници који су достављени од 
министарстава, СКГО, НАЛЕД-а и других 
релевантних иституција. 

3.1 ПРОЈЕКТИ:

Одељење за привредни и економски 
развој и дијаспору је током 2017. године је 

наставило реализацију текућих пројекта 
из 2016. године и припрему нових 
пројектних предлога. Током 2017.године 
потписана су два уговора за финасирање 
два пројекта прекограничне сарадње 
Румунија-Република Србија. Пројекти се 
финасирају из програмског приоритета-
развој туризма и имају за циљ унапређње 
туризма у пограничном региону.  Заједно са 
осталим општинама браничевског округа 
конкурисано је у оквиру програма Exchange5  
за пројекат управљања имовином у јавној 
својини – наставак пројекта „Управљање 
имовином-корист за све“.

Одељење је током 2017. године 
припремало више предлога пројекта за 
општину Велико Градиште, јавне установе, 
предузећа и невладин сектор и пружало 
стручну подршку јавним установама у 
припреми предлога пројеката са којима 
су аплицирали за средства код страног 
или домаћег донатора (Пружена помоћ у 
аплицирању за набавку санитетског возила 
Дому здравља Велико Градиште,  инклузије 
деце ромске националности за аплицирање  
код Амбасаде Пољске, предлог пројекта за 
програм унапређења популационе  политике, 
помоћ у припреми предлога пројекта за УГ 
п Омладинском удружењу Кисиљево“ и тд.).

Одељење је пријавило у оквиру 
пријаве објеката јавне намене за обнову  
зграду музичке школе „Стеван Мокрајнац“ 
у Великом Градишту и Дом здравља и током 
године учестовало у припреми пројектно-
техничке докуметације према смерницама 
Канцеларије за управљање јавним улагањима 
која ће наведене две реконструкције 
финасирати. Такође смо у оквиру програма 
обнове објеката јавне намене у децембру 
2017. године кандидовали 5 пројекта- 
зграду општине, средњу школу, Народну 
беиблиотеку, Народни музеј и Културни 
центар. 

Из средства која додељује Република 
Србија и ресорна министарства путем  Јавних 
позива а које је општина Велико Градиште и 
Одељење за привредни и економски развој и 
дијаспору успели да обезбеде аплицирањем 
одговрајућим пројектима за средства, 
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имплеметирани/у имплеметацији су следећи 
пројекти:

1. Путнички пристан Рам - 
Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација

2. Студија за проглашење лучког 
подручја у Раму- Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација.

3. Јавни радови на уређивању јавних 
површина- Трајао је 3 месеца и 
ангажовано је било 8 лица. 

4. „Повећање делотворности политике 
запошљавања према угроженим 
групама“- успостављање Клуба за 
тражење посла и 2 самоуслужних 
радних станица на нивоу локалних 
самоуправа- финасира Министарство 
рада и социјалне политике и 
Национална служба запошљавања

5. Помоћ у кући-социјална услуга у 
заједници  која се рализујемо помоћу 
5 герунтодомаћица и акредитованог 
пружаоца услуге у сарадњи са 
центром за социјални рад. Услуга је 
финасирана из средстава општине 
и средстава Министарства рада и 
социјалне политике сходно уредби о 
наменским трансферима у социјалној 
заштити. 

6. Одобрен предлог пројекта ЈПП за 
ЛЕД јавно осветљење у Великом 
Градишту од стране комисије за ЈПП 
и Расписана јавна набавка 

7. Реконструкција 6 улица у  граду- 
пројекат финасиран од стране 
Министарства привреде у оквиру 
кога су асфалтиране 6 улица у граду 
укупне вредности 28.537.917,60 
РСД од чега 50% без обрачунатог 
ПДВ-а финасира Министарство 
привреде у оквиру Пројекта подршке 
унапређења локалне и регионалне 
инфраструктуре- завршен пројекат 
започет у 2016. години и настављења 

фаза 2-укупне уговорене вредности  
45.952.352,82 у оквиру које је 
превиђена реконструкција 10 улица: 
Трг Ослобођења, Улица Мирослава 
Тирше,  Улица Жичка, Улица Старине 
Новака, Улица Албанске Споменице, 
Улица Стефана Дечанског, Улица 
Браће Буђони, Улица Пере Металца, 
Улица Властимира Павловића 
Царевца И Улица Жике Поповића

8. Реконструкција и санација улица 
у сеоским срединама- пројект који 
општина Велико Градиште финасира 
из кредитних средстава и који има за 
циљ да се у сваком сеоском насељу 
асфалтира 30%у односу на постојећу 
асфалтирану путну мрежиу.  Током 
2017.године завршени су радови у 
свим планираним насељима сем у 
насељу Љубиње које ће се завршити 
у 2018. години. У насељу Дољашница 
реализовано је додатно асвалитање 
у дужини од 1726м, финасирано 
из сопствених средстава мештана 
наведеног насеља.  

9. Удруживањем средстава са 
Министарство пољопривреде , 
уређивање  пута Десине Мајиловац у 
вредности од 4.730.592,00РСД. 

3.2 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ:

Током 2016. године одељење је 
започело унос података у базу аутомаске 
обраде података апр-а за управљање 
јавном својином које је завршено у 2017. 
години. Такође су узети у рад предмети 
уписа јавне својине које је покренуло 
Одељење за урбанизам и имовинско правне 
послове током 2014-2015.године и решен је 
90%предмета.  

Што се тиче закупа грађевинског 
земљишта на коме су постављени 
привремени објекти, у мају месецу 2016. 
је ова обавеза преузета од ЈП „Дирекција 
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за изградњу општине Велико Градиште“. 
Током 2017.године продужени су уговори 
о закупу са закупцима који су редовно 
измиривали своје обавезе, спроведене су 
2 нове лицитације за слободне локације и 
покренути поступци утужења са закупцима 
који не поштују уговорене обавезе. Осим 
наплате закупа грађевинског земљишта за 
постављење мањих монтажних објеката, 
вршена је и наплата за постављење педолина 
и др. објеката и мобилијера у складу са 
Одлуком о постављењу маних монтажних 
објеката. Остварена је наплата од 88%.

Одељење се током 2017.године бавио 
и наплатом заузећа јавне површине.

У поступцима наплате заузећа јавне 
површине обрађено је 176 предмета.

За потребе одељењасарађивали смо са 
пружаоцима услуга на израдама потребним 
пројектима парцелације и препарцелације, 
имали редовну комуникацију са Дикрецијом 
за имовину као и са Службом за катастар 
неопкретности. 

3.2 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА:

Од 1.12.2016. год. Одељење је преузело 
активности комуналног опремања, управање 
путном инфраструктуром, зимском службом, 
зеленилом, одржавањем хигијене у граду и 
на Сребрном језеру, јавном расветом. 

Поред наведених активности у 
оквиру реализованих пројекта ,у оквиру 
путне инфраструктуре одељење се бавило 
редовним летњем и зимским одржавањем 
путева и улица, крпљењем ударних рупа, 
кошењем траве поред пута на локалним 
путевима , израдом неопходне пројектно-
техничке документације, одржавањем 
макадамских путева у Великом  Градишту 
и сеоским насељима, пољским путевима  
и одржавањем вертикалне и хоризонталне 
саобраћајнице. Током 2017.године је кошено 
више од 77.000м2 површине поред пута у 
2наврата. Такође је вршено сеча растиња и 
шибља поред пута око 20.000м2 , кресање 
грана које ометају одвијање саобраћај.

Израђена је пратећа пројетно-трхничака 
документација-пројекти за грађевинску 
дозволу и извођење, геомеханички 
елаборати, пројекти саобраћајне 
сигнализације и тд.  Током зимском периода 
одржавала се проходност путева и улица 
који су у надлежности локалне самоуправе 
, као и парковских стаза и тротора испред 
објеката јавне намене. Током 2017.године 
смо према обавезама са железницом Србије 
одржавали пружне прелазе на територији 
општине Велико Градиште. 

3.3 Комунална делатност:

У оквиру надлежности одељења у 
области комуналне делатности одељење 
се бавило реализацијом активности 
унапређења и иневстиционог улагања у 
водоводну и канализациону мрежу у оквиру 
чега смо реализовали активности на наставку 
пројекта „Водоизвориште Острово“ 
аплицирањем за средства код Министарства 
пољопривреде-Дирекције за воде за израду 
магидтралног цевовода Конглавица-Кумане 
у дужини од скоро 900м . Укупно опредељена 
средства од стране министарства и општине 
Велико Градиште  су  13.504.000,00РСД. 
Расписана је током 2017.год. јавна набавка 
и у 2018. године нас очекује избор извођача 
и извођење радова.  Такође је током године 
компелтирана комплетна докуметација из 
процеса промбног рада постројења и предат 
захтев за издацање Водне дозволе како 
би постројење стекло услове за пуштање 
водоснабдевања. 

У оквиру конуналне делатности 
одељења изведени су радови на 
трафостаници и водоводној мрежи и 
стављена је у функцији водоводна мрежа у 
Курјачу, запоечто је потписивање уговора 
о прикључивању на водоводну мрежу и 
прикључување корисника. 

Такође су започети радови на 
стављењу у функцију водоводне мреже у 
Мајиловцу.Прве уговоре за прикључак и 
прве прикључке очекујемо већ током јануара 
и фебруара 2018.године.  
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У оквиру својих активности, вршили 
смо и инвестицона улагања са циљем 
унапрежења рада постојећих јавних чесми.

У оквиру унапређења каланизационе 
мреже радили смо на иновацији пројекта за 
потребе извођења радова.Изведени су радови 
на канализационој мрежи у улици Албанске 
споменице у дужини од 250м. Расписане 
су јавне набавке за извођење радова на 
каланизационој мрежи у Столета опанчара 
и Слепо сокаче али није било прихватљивих 
понуда за извођење ових радова, тако да 
ћемо ове радове извети у 2018.години. 

Током 2017.године потписано је 
56 уговора за прикључак на водовну и 
канализациону мрежу и 34 уговора о накнади 
за уређењу грађевинског земљишта.  

У оквиру активности одржавање 
комуналне хигијене кошена јавна површина 
у површини од 43.000м2 у 15 наврата, 
парковске површине 35.000м2 у истом 
броју наврата, као и сеча растиња на 
јавним површинама у износу од 5000м2. 
Свакодневно се радило на чишћењу канти 
за смеће у граду, редовном недељном 
скупљању смећа на путним правцима,као 
и  на одржавању комуналне хигијене која 
обухвата чишћење и кошење на Сребрном 
језеру током летње сезоне. 

У оквиру активности уређења 
јавних и парковских површина посађено 
је 9320 сезонског цвећа на територији 
општине Велико Градиште, посађено 
1200 нових засада ружа , 278 садница 
дрвећа и 1510 садница шибља. Одржавани 
су ново подигнути и постојећи засади 
вишегодишњег цвећа, шибља и дрвећа 
заливањем, орезивањем и окопавањем. 

Одржаван је и унапрешен парковски 
мобилијер фарабањем и поправком 
постојећих клупа, канти за смеће, сеника 
и друг.парковског мобилијера и набавком 
нових канти и клупа. 

Одржавање уличне расвете у Великом 
насељу и 25 сеоским насељима : у оквиру 
ове активности одељење је координирамо 
радове на одржавању јавног осветљења 

што подразумева замену сијалица, пратећег 
материјала и елемената ,као и фарбање и 
реконструкција дотрајалих стубова у граду.
Припремљен је пројекат ЈППза ЛЕД расвету 
у Великом Градишту и припремљена јавна 
набавка за избор приватног партнера. 
У јануару 2017.године смо раскитили 
новогодишњу расвету а за празнике у 2018.
године новогдишњу растевту смо поставили 
у децембру 2017.године. Постојећу 
новогодишњу расвету смо допунили новим 
елеметима у износу од 500.000, 00РСД.

3.4 ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ:

Током 2017. године Одељење се 
бавило и пољопривредом и руралним 
развојем Референт за регистрацију 
пољопривредних газдинстава је обрадио 
око 750 захтева од стране лица која се 
баве пољопривредом.Сврха захтева је 
била регистрација и пререгистрација  
пољопривредних газдинстава, захтеве за 
субвенције у пољопривреди, попуњавање 
захтева за пољопривредне кредите и 
попуњавање захтева за регрес за осигурање 
и репроматеријал. 

   Одељење је 2017. године приремило 
Програм подршке пољопривреди и руралном 
равоју у оквиру кога су са укупним буџетом 
од 5.000.000,00РСД пружене директне и 
индиректне подршке пољопривредницима 
кроз директне мере и мере руралног развоја. 
Предвеђене мере програмом су биле: 
Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програмаостваривања одгајивачких циљева 
у сточарству-потписан уговор на период 
од 12 месеци,  регрес за подизање засада 
малине (1 захтев поднет за подизање засада 
од 0,5ха), регрес за репрроматеријал, 
подршке организацијама које се баве 
пољопривредном и пчеларством-један 
захтев поднет, саветодавне сесије, сајмови 
и едукације.Реализована су два одласка на 
сајамове пољопривреде, један у земљи, један 
у иностранству и четри пољоптивредне 
едукације. Обрађено 73 захтева за 
репроматеријал , односно суфинасирано за 
428 грла. Пољопривредни сајам у Пловдиву 
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у Бугарској  је посетио 51 произвођач са 
територије Општине Велико Градиште. 
Такође у организацији наше општине око 
232 произвођача посетило је међународни 
пољопривредни сајам у Новом Саду.

У оквиру рада одељења је 
припремљен и годишњи програм коришћења 
пољопривредног земљишта, спроведен 
поступак пречег права  и спроведене 
две  лицитација закупа пољопривредног 
земљишта у складу са Законом о 
пољопопривредном земљишту.

3.5 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру заштите животне средине 
одељење је поступало по захтевима за 
процену потребе израде студија за прцену 
утицаја на животну , укупно обрађено 45 
захтева. Израђен је годишњи извештај о 
заштити природе за 2016.годину, израда 
водне дозволе по једном захтеву, израда 
плана заштите споменика природе-Платан 
на Житном тргу, прослеђивање пратећих 
месечних извештаја надлежној Агенцији 
за заштиту животне средине, комуникација 
са надлежним министартвом по питању 
усаглашавања локалних аката и стратешких 
докумената са пратећим  докуметима на 
националном нивоу. У децембру месецу 
је у сарадњи са Министарством заштите 
животне средине припремљен нацрт пилот 
пројекта „Велико Град-Иште“-пројект има за 
циљ реализацију сета активности у заштити 
животне средине –управаљање отпадом, 
комуналним водама и заштита ваздуха. 

3.6 СТРАТЕШКА ДОКУМЕТА:

Током 2017. године радило се на 
припреми Стратегије одрживог развоја 
општине Велико Градиште и припремљен 
је пакет годишњих стратешких докумената: 
планови развоја, локани акциони план 
за запошљавање и тд. Одељење је током 
201. Године достављало податке и 
друге информације СКГО, надлежним 
министарствима и радним телима 
формираним од стране министарастава која 

ће се кориситит за припрему националних 
стратегија и програма.

3.7 ПОДРШКА ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ  
СЕКТОРУ:

Подршка јавном и приватном 
сектор је једна од основних активности 
Одељења за привредни и економски развој 
и дијаспору Током 2017. Одељење је 
инезивирало сарадњу са јавним сетором- 
Јавним установама и предузећима чији 
су оснивачи Скупштина општине Велико 
Градиште и пружило им помоћ у припреми и 
имплеметацији пројекта, такође је пружило 
помоћ и заинтересованом невладином 
сектору у припреми предлога пројекта. 
Током 2017. године ажуриране су базе 
привредника и база туристичких субеката. 

Такође једна од значајне подршке 
одељења приватном сектору јесте реализација 
мера активне политике запошљавања – 
субвенције за отварање нових радних места 
и за самозапошљавање , као и програм 
стручне праксе. Ове активности су детаљно 
описане као реализоване активности у у 
Локалном акционом плану за запошљавање 
општине Велико Градиште за 2018.годину. 

Током 2017.године интезивирали 
смо сарадњу са месним заједницама и за 
потребе менсих заједница реализовали 
активности инвестиционог улагања . Поред 
улагања у путну инфраструктуру имали 
смо реконструкцију домова културе и 
Тополовнику и Чешљевој бари, као и улагња 
на уклањању штета настала услед бујичних 
наноса. 

Остварили смо сарадњу са 
удружењеима жена на територији наше 
општине и помогли смо им у реализацији 
активности уређивања јавних површина 
у сеским насељима у којима делују, као и 
учешћа на семинаре , едукације и сл.

Одељење за привредни и економски 
развој и дијаспору је отворено за сарању 
и пружање своје стручне помоћи како 
у припреми пројекта тако и приликом 
реализације и приватном и јавном сектору, 
удружењима и појединцима којима је 
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помоћ потребна а све у циљу реализације 
активности и постизања резултата које су 
од значаја за општину Велико Градиште и 
локалну заједницу.

3.8 ДИЈАСПОРА:

Одељење за привредни и економски 
развој и дијаспору у оквиру својих 
делатности се бави и вођењем евиденције, 
формирањем базе и успостваљањем сарање 
са дијаспором. Одељење је током 2017. 
извршило редовно годишње ажурирање 
базе у сарадњи са Месним канцеларијама 
. Обрађена су сва насеља општине Велико 
Градиште и према подацима у дијаспори се 
налази укупно 5425 грађана општине Велико 
Градиште.

3.9 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ:

Канцеларија за младе је током 2017. 
године рализовала низ активности припреме 
омладинских пројеката, организације 
омладинских акција, превенције здравља 
младих-едукације у борби против ХИВ-а, 
едукације о полседицама коришћења 
наркотика...Са министартво омладине и 
спорта смо организовали заједно акцију 
„Спортски, здраво, безбедно“ у Великом 
Градишту. Канцеларија је такође обележила 
и значајне међународне и светске дане:

•	  22.Март -Светски дан воде 

•	 31.Мај-Светски дан борбе против 
пушења.

•	 21.Септембар –Европска недеља 

•	 1.Децембар - Светски дан борбе 
против ХИВ-а

•	 5.Децембар- Међународни дан 
волонтера 

3.10 Остале активности одељења:

Предмети  накнаде штете настала 
услед уједа паса луталица : Ове послове 
одељење администартивно обрађује, Током 

2017. године било је 33 предмета у раду 
одељења.

Одељење, као што је напоменуто 
у сарадњи са локалним Саветом за 
запошљавање је израдило ЛАПЗ за 2017. 
годину. и реализовало активности према 
ЛАПЗ за 2017. годину. Реализаоване су 
следеће мере подршке; субвенције за 
самозапошљавање и отварање нових радних 
места, стручна пракса и јавни радови. 

Током  2017.године завршили 
смо започете радове на трафостаницама 
„аеродром“ и „“репетирор“ у складу са 
закљученим уговором о заједничком 
улагању са ЕПС Србија. Такође смоо 
вршили контролу радова и обавештавали 
инвеститора  „Србијагас“о недостацима и 
причињеним штетама како би исте уконили 
приликом извођења радова на гасификацији 
на територији наше општине. 

ЗАКЉУЧАК: Одељење се трудио 
да испуни планиране активности и оствари 
постављене циљеве са спремношћу и жељом 
да услуге грађанима унапреди у 2018.години.  
Остраваривању наведених активности 
одељења су допринела сва остала одељења 
општинске управе , као и јавне установе 
и ЈКП „Дунав“а са којима одељење има 
успостављену и редовну сарадњу.

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ 
, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У извештајном периоду који се 
односи на период од 01.01.2017.године  
до 31.12.2017. године у оквиру Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове примљенo 
је укупно 4670 предметa, од којих је 350 
вануправних, 633 управних, док је 3687 
предмета покренуто по службеној дужности.

Кроз Централну евиденцију 
обједињене процедуре на сајту Агенције за 
привредне регистре поднет је 521 захтев и 
сви наведени предмети су решени и то 393 
је позитивно решено док је 128 одбачено, 
односно упућено на допуну и подношење 
усаглашеног захтева, или одбијено.
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У току 2017.године издато је:
−	 85 решења о одобрењу за изградњу
−	 58 локацијских услова
−	 56 грађевинских дозвола
−	 33 употребне дозволе
−	 2 решења о измени решења о одобрењу 

за изградњу
−	 2 решења о измени грађевинске дозволе

Спроводи се поступак озакоњења 
објеката, где је донето укупно 384  решења 
о озакоњењу, а у 2017.години отворени 
су сви предмети покренути по службеној 
дужности, а на основу решења о рушењу 
издатих од стране одељења за инспекцијске 
послове, и послато је 2327 обавештења за 
озакоњење, односно послата су обавештења 
за сва села на територији општине Велико 
Градиште, док се тренутно врши слања 
обавештења за Велико Градиште. Укупан 
број предмета за озакоњење је 6084, док је у 
току 2017. године покренуто 3687 предмета 
за поступак озакоњења.

Поред наведених послова 
урбанистичка служба је активно учествовала 
у раду Комисије за планове обављајући 
све потребне административно-техничке 
послове који су неопходни за рад комисије, 
односно оглашавани су јавне презентације, 
рани јавни увиди и јавни увиди и достављани 
извештаји комисији. На Комисији за планове 
усвојено је 11 урбанистичких пројеката, 
док је 6 урбанистичких пројеката одбачено 
због неусклађености са планским актом или 
недостатака у техничкој документацији.

У току 2017.године спровођен је 
рани јавни увид и јавни увид, након чега су 
и усвојена два плана детаљна регулације. 
Усвојени је План детаљне регулације 
полетно-слетне авио стазе са пратећим 
саржајима у општини Велико Градиште и 
План детаљне регулације централне зоне 
насеља Велико Градиште, док је у току израда 
Плана детаљне регулације енергетског 
постројења на биогас у Пожежену у општини 
Велико Градиште, за који је спроведен 
поступак јавног увида. Донета је Одлука о 
изради Просторног плана општине Велико 
Градиште и Одлука о изради Плана детаљне 

регулације инфраструктурног коридора 
туристичког пута и пешачко-бициклистичке 
стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у 
општини Велико Градиште.

У оквиру имовинско-правне службе 
примљено је укупно 282 предмета, од којих 
је 101 предмет у области експропријације 
(465 класификациони број). У области 
имовинско-правних послова решено је 
и архивирано 165 предмета, док је 117 
предмета у обради, од којих је највећи број, 
и то 40, у области експропријације.

Референт за противпожарну заштиту 
зграде општинске управе организовао је и 
спровео мере заштите од пожара у објекту и 
обуку запослених у области противпожарне 
заштите, донео је сва потребна нормативна 
акта у погледу израде програма основне 
обуке запослених, правила заштите од 
пожара са планом евакуације и поступком у 
случају пожара, као и отклањању утврђених 
недостатака што се тиче опреме за гашење 
пожара, њихово наменско коришћење и 
прописно одржавање.

Поред свих наведених послова 
урбанистичка служба ради на одржавању 
своје интернет презентације, где је 
могуће проверити прегледати све 
усвојене урбанистичке пројекте, усвојене 
планске документе, обавештења о јавном 
увиду и јавној презентацији планских и 
урбанистичких докумената, као и друга 
обавештења и обрасци, таксе и накнаде. 

5.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

У Одељењу за инспекцијске послове 
у извештајном периоду инспектори 
Одељења за инспекцијске послове обрадили 
су укупно 1098. предмета по поднетим 
представкама, вануправних и по службеној 
дужности инспектора. Поднето је укупно 
10. захтева за покретање прекршајног 
поступака и издато 19. прекршајних 
налога. У раду Одељења учествују два 
комунална инспектора, један саобраћајно-
комунални инспектор, један туристички 
инспектор, један грађевински инспектор 
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и руководилац Одељења који по потреби 
врши и послове комуналног инспектора.

Комунална, саобраћајна и 
грађевинска инспекција у протеклој 
години вршиле су како поверене послове 
својих Министарстава тако и послове из 
изворне надлежности јединице локалне 
самоуправе док је општинска туристичка 
инспекција вршила само поверене послове 
из области туризма као повереног посла 
Републике односно Министарства за 
туризам и угоститељство по основу пренете 
надлежности, а све у складу са већ (од 
стране ресорних Министарстава) усвојеним 
појединачним годишњим Плановима 
инспекцијских надзора за сваку инспекцију 
појединачно и обједињеним Годишњим 
планом рада Одељења, у складу са чл.10. 
Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.
гл.РС“, бр.36/2015 ) .  

У складу са чл.44. Закона о 
инспекцијском надзору ( „Сл.гл.РС“, 
бр.36/2015 ) инспекција је дужна да сачини 
Годишњи извештај о раду инспекције са 
свим обавезним прописаним елементима. 
Годишњи извештај Одељења за 
инспекцијске послове садржи обједињене 
појединачне, од стране ресорних 
Министарстава, већ усвојене годишње 
извештаје сваке од инспекција унутар 
Одељења с’ том разликом  да су у 
зависности од Министарства извештаји 
давани у текстуалном или табеларном 
приказу и као такви приказани су у тексту 
Годишњег извештаја рада Одељења 
за инспекцијске послове за предходну 
годину.  

Комуналана инспекција Одељења 
за инспекцијске послове Општинске управе 
општине Велико Градиште је у 2017-
ој години радилa по Годишњем плану, 
службеној дужности, захтевима странака, 
као и налозима непосредно надређених.

1) Број спречених или битно умањених 
вероватних настанака штетних 
последица по законом заштићена добра, 
права и интересе (превентивно деловање 
инспекције): 

- у току 2017. године није било 
угрожавања законом заштићених 
добара.

2) Обавештавање јавности, пружање 
стручне и саветодавне подршке 
надзираним субјектима или лицима која 
остварују одређена права у надзираним 
субјектима или у вези са надзираним 
субјектима, укључујући издавање 
аката о примени прописа и службене 
саветодавне посете, превентивни 
инспекцијски надзори и друге 
активности усмереним ка подстицању и 
подржавању законитости и безбедности 
пословања и поступања и спречавању 
настанка штетних последица по законом 
и другим прописом заштићена добра, 
права и интересе, са подацима о броју 
и облицима ових активности и кругу 
лица обухваћених тим активностима 
(превентивно деловање инспекције): 

- у току 2017. године комунална 
инспекција свакодневно је била на 
терену и у сталној комуникацији са 
грађанима. Посебна пажња посвећена 
је уништавању коровске биљке 
амброзије хемијским селективним 
хербицидом, дератизацији и 
дезинсекцији стамбених зграда, 
подрума и канализационих 
отвора, одрађена су три третмана 
запрашивања ларви комараца са 
земље и три третмана запрашивања 
комараца авио-прелетом. Такође 
су одрађене и три акције хуманог 
збрињавања паса луталица на 
територији града и том приликом 
је издато 8. прекршајних налога 
неодговорним власницима ухваћених 
паса.

- Током целе године вршен је 
инспекцијски надзор над илегалном 
трговином дувана и дуванских 
производа на Бувљој и Зеленој 
пијаци, а у току летње сезоне и на 
пијаци у Белом Багрему. У току 
вршења инспекцијског надзора по том 
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основу нису уочене неправилности у 
извештајном периоду. 

- На сајту општине Велико Градиште 
за област комуналне инспекције, 
урађене су и објављене  контролне 
листе за инспекцијски надзор.

- Комунални  инспектори  извршили  
су превентивне инспекцијске 
надзоре код корисника који поседују 
Одобрења, али којима је истекао или 
је требао да истекне рок издатих 
решења након чега је одређен број 
субјеката поднео нове захтеве за 
продужење одобрења за заузеће 
јавних површина. Поступајући по 
пријавама грађана које се односе на 
заузеће и коришћење заједничких 
просторија  стамбених  зграда,  буку  
из  стана  и  одржавање  чистоће,  
инспектори су  у највећем  броју  
случајева  обављали  саветодавне  
и информативне разговоре са 
станарима упозоравајући их на 
одредбе Одлуке о кућном  реду у 
покушају да се постигну заједнички 
договори уз поштовање прописа 
и међусуседских односа, а уједно 
спречило узнемиравње и ометање 
других станара. Стављањем тежишта 
на информисање и разговор са 
грађанима показало се да се постижу  
бољи резултати и битно смањује број 
и тежина штетних последица.

3) Ниво усклађености пословања и 
поступања надзираних субјеката са 
законом и другим прописом, који се мери 
помоћу контролних листи: 

- у току 2017.године комунална 
инспекција је у свом раду почела да 
користи контролне листе у другој 
половини текуће године, због честих 
измена општинских Одлука у циљу 
усклађености Одлука са Законима. 
Усклађеност је 80% (однос броја 
предмета редовног инспекцијског 
надзора и утврђених неправилности).

4) Број откривених и отклоњених или 
битно умањених насталих штетних 
последица по законом заштићена добра, 
права и интересе (корективно деловање 
инспекције):

- у току 2017. године комунални 
инспектори су донели 260. Решења.

5) Број утврђених нерегистрованих 
субјеката и мерама спроведеним према 
њима: 

- у току 2017. године није утврђен ни 
један нерегистрован субјект.

6) Мере предузете ради уједначавања 
праксе инспекцијског надзора и њихово 
дејство: 

- вршен је редован инспекцијски 
надзор код надзираних субјеката.

7) Остварење плана и ваљаности планирања 
инспекцијског надзора, нарочито о односу 
редовних и ванредних инспекцијских 
надзора, број редовних инспекцијских 
надзора који нису извршени и разлозима 
за то, као и о броју допунских разлога за 
инспекцијски надзор:

- број редовних инспекцијских надзора 
у извештајном периоду је 183.

8) Ниво координације инспекцијског 
надзора са инспекцијским надзором кога 
врше друге инспекције: 

- У извештајном периоду комунални 
инспектори имали су веома добар 
ниво координације са осталим 
инспекцијама из Општинске управе.

9) Материјални, технички и кадровски 
ресурси које је инспекција користила у 
вршењу инспекцијског надзора и мерама 
предузетим у циљу делотворне употребе 
ресурса инспекције и резултатима 
предузетих мера:

- Инспекцијски надзор из комуналних 
делатности у извештајном периоду 
вршила су два комунална инспектора, 
саобраћајно-комунални инспектор и 
руководилац одељења који је радио 
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послове из комуналних делатности 
по потреби. Од техничких и 
материјалних ресурса инспектори 
су на располагању имали аутомобил 
Општинске управе и четири већ 
коришћена рачунара.

10) Придржавање рокова прописаних за 
поступање инспекције:

- сви предмети решавани су у законски 
предвиђеном року. 

11) Законитости управних аката донетих 
у инцпекцијском надзору (број 
другостепених поступака, њихов исход, 
број покренутих управних спорова и 
њихов исход):

- у 2017. год. није било другостепених 
поступака,  

- није било покренутих управних 
спорова у 2017. години. 

12) Поступање у решевању притужби на рад 
инспекције, са исходима тог поступања, 
уз посебно истицање броја поднетих 
притужби и области рада на које су се 
односиле: 

- није било притужби на рад комуналне 
инспекције (осим једне притужбе 
запримљене преко писарнице ОУ на 
већ издат и плаћен прекршајни налог 
међутим,  закон не познаје овакав вид 
притужбе)

13) Обуке и други облици стручног 
усавршавања инспектора, односно 
службеника овлашћених за вршење 
инспекцијског надзора, са бројем 
тих обука и других облика стручног 
усавршавања и бројем инспектора, 
односно службеника овлашћених за 
вршење инспекцијског надзора који 
су похађали те обуке и друге облике 
стручног усавршавања: 

- похађање Е-обуке у организацији 
СКГО у вези примене Закона о 
општем управном поступку у 
локалној самоуправи: 

 ‘’Спровођење Закона о општем 
управном поступку у локалној 
самоуправи’’, 

- припрема и полагање испита за 
инспекторе

14) Иницијативе за измене и допуне закона и 
других прописа:

- Усклађивање Одлука Општинске 
управе општине Велико Градиште 
са Законом о прекршајима поводом 
примене прекршајног налога,

- Покренуте  иницијативе за измене 
неких Одлука али су још увек у току.

15) Мерама и проверама предузетим у циљу 
потпуности и ажурности података у 
информационом систему:

- сви подаци се редовно ажурирају на 
сајту Општинске управе општине 
Велико Градиште. 

16) Стање у области извршавања поверених 
послова инспекцијског надзора:

- сви поверени  послови се извршавају 
на време и у законском року.

17) Исходи поступања правосудних органа 
по захтевима за покретање прекршајног 
поступка, пријавама за привредни 
преступ и кривичним пријавама које је 
поднела инспекција.

- у протеклој извештајној години 
инспекција је поднела и издала:
•	 6 захтева за покретање прекршајног 

поступка и
•	 16 прекршајних налога.

Показатељи делотворности 
инспекцијског надзора:

Укупно предмета  .....................................  541
Предмети који нису по ЗУП-у  ................  157
Предмети по службеној дужности  ........  226
Предмети по захтеву странке  .................  158

Саобраћајнa инспекција је у 2017-
ој години радила по службеној дужности, 
захтевима странке, као и налозима непосредно 
надређених.



27. фебруар 2018. године 67Број 1

Послове саобраћајне инспекције у 
Одељењу за инспекцијске послове Општинске 
управе Велико Градиште радио је један 
извршилац – дипломирани саобраћајни 
инжињер. Општински саобраћајни инспектор је 
у обављању послова у подршци имао адекватан 
деск топ рачунар, службено возило на коришћење 
по потреби, углавном правовремено.

У 2017-ој години обрађено је укупно 78. 
предмета од чега је по захтеву странке обрађено 
42. предмета, 21. предмет по службеној дужности 
а остало су вануправни предмети. Издата су 2. 
прекршајна налога. Нема пренетих предмета у 
2018-ту годину.

Акценат саобраћајне инспекције током 
2017-е године био је на надзору над поштовањем 
и спровођем Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају, Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају, Закона о јавним путевима 
као и Одлуке о јавном превозу путника ствари 
и такси превозу на територији општине Велико 
Градиште, Одлуке о локалним (општинским) 
путевима у општини Велико Градиште и Одлуци 
о некатегорисаним путевима на територији 
општине Велико Градиште. 

Закон о превозу прутника у друмском 
саобраћају и Закон о превозу ствари у друмском 
саобраћају оставили су рок од годину дана о 
почетка примене да се постојећи предузетници 
и предузеће прилагоде у погледу лиценцирања  
фирме, возног парка... 2017-а година је била 
преломна у том погледу тако да је поступајућа 
инспекција имала више одвојених састанака што 
по захтеву странке што по службеној дужности 
а у вези обавеза које треба да испуне затечени 
регистровани аутопревозници.

Превентивни рад у контроли такси 
превоза резултирао је оснивањем 4. нове такси 
радње на територији локалне самоуправе, док су 
5. раније регистрована такси превозника увела 
нова возила у такси Одобрење. 

Незаконит – нелегалан рад такси 
превозника је тешко доказив на терену. Искуство 
из ранијег периода су ослобађајуће пресуде 
Судије за прекршаје без валидних сведока. Рад 
инспекције се у том погледу огледао у доношењу 
забране обављања такси превоза лицима за које 
постоје индиције да се баве овим видом превоза.

Поступање инспекције у домену 
јавног превоза путника је било акцентирано 
на превоз путника из и у иностранство комби 
возилима. Спроведено је 7. акција контроле у 
очекиваним терминима проласка (петак увече, 

недеља преподне). Контроле су спровођене у 
координацији са службом саобраћајне полиције.

Спроведена је једна координирана акција 
контроле друмског саобраћаја општинског и 
републичког инспектора за друмски саобраћај.

Приликом уочавања ванлинијског 
јавног превоза путника возилом које није 
аутобус, доношено је превентивно решење о 
забрани обављања јавног превоза без валидне 
документације за фирму, возило и возача у 
складу са Законом а издата су и 2. прекршајна 
налога.

Поступање инспекције по захтеву 
странке је увек било правовремено – захтев 
је решаван дан за дан. Није било притужби на 
рад поступајуће инспекције, није било жалби 
на донето решење, није био покренут ни један 
управни спор.

Поступајући инспектор је био на 
електронској обуци у вези Закона о инспекцијском 
надзору и Закона о општем управном поступку.

Поступајућа инспекција је била укључена 
при изради и усклађивању Одлуке о општинским 
путевима, Одлуке о некатегорисаним путевима, 
Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси 
превозу.

У непосредној комуникацији са колегама 
– општинским саобраћајним инспекторима 
из окружења стално се потенцира домен 
надлежности општинских у односу на републичке 
инспекторе за друмски саобраћај, односно да 
ли је целисходнија контрола међународног 
превоза  (а транзитног превоза кроз општину ) 
на карактеристичним пунктовима – граници. 

Поступајући инспектор је члан и 
секретар Савета за безбедност саобраћаја те део 
ангажовања је и у том делу.

Поступајући инспектор је саобраћајно 
– комунални инспектор па део радног времена 
проводи и на пословима комуналне инспекције. 

Грађевинска инспекција - Годишњи 
извештај инспекцијског надзора општинске 
грађевинске инспекције Одељења за 
инспекцијске послове  за 2017.годину доноси 
се у складу са чл. 44. Закона о инспекцијском 
надзору (‘’Сл.гл.РС’’, бр.36/2015). 

Обрађена су укупно 144. предмета, 
од тога 56. по захтеву странке, 23. вануправна 
предмета, 26. по службеној дужности.

Такође, обрађена су 24. предмета по 
основу контроле изграђених темеља,  2. предмета 
по издатим потврдама за извођење радова и 13. 
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предмета по основу контроле завшетка објекта у 
конструктивном смислу. 

Током 2017.године грађевинска 
инспекција Одељења за инспекцијске послове 
општине Велико Градиште  је у сарадњи са 
комуналном инспекцијом а по налогу начелника 
ОУ општине Велико Градиште током јануара, 
фебруара и марта донела сва решења за пописане 
објекте на територији општине Велико Градиште 
у поступку озакоњења објеката.

Такође је у задатом року одговорено 
на све дописе Министарства грађевинарста, 
саобраћаја и инфраструктуре а прослеђени су 
путем е-маила и квартални  табеларни извештаји 
за рушење објеката. Грађевинска инспекција је 
објавила Годишњи план рада за 2018.год.  на 
својој интернет страници – сајту општине. 

Током инспекцијског надзора објеката 
сачињаване су контролне листе. Тако је вршена 
провера  нивоа усклађености пословања и 
поступања надзираних субјеката са Законом. 

Услед превентивног деловања 
грађевинске инспекције, током маја месеца, 
донета су решења о забрани коришћења објеката 
који су у лошем стању и на тај начин је спречен 
настанак штетних последица.  

У јуну је преко програма ЦЕОП-а 
(Програм обједињене процедуре) започето 
слање повратних информација Одељењу за 
урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-
правне послове на свако упућено обавештење 
везано за изградњу објеката а након обављене 
провере а све у законом прописаним  роковима 
за поступање грађевинске инспекције

Током септембра месеца грађевинска 
инспекција је присуствовала Саветовању на 
тему- Формирање базе података бесправно 
изграђених објеката и убацивање истих у 
програм. 

Грађевинска инспекција је спровела 
рушење - уклањање бесправно подигнутих 
гаража  на јацвним површинама на пет локација. 

Током  новембра-децембра месеца 
спроведен је поступак административног 
извршења решења уклањања привременог 
објекта Пршендић Милице из Великог Градишта.

У току је слање Решења грађевинске 
инспекције за озакоњење објеката на територији 
Општине Велико Градиште и то странкама-
инвеститорима док су примерци свих решења 
као иницијалног акта за поступак озакоњења по 
службеној дужности већ прослеђени Одељењу 
за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-

правне послове Општинске управе општине 
Велико Градиште.

Током извештајног периода за објекте 
који су ушли у поступак озакоњења доношени 
су Закључци о прекиду поступка до окончања 
поступка озакоњења док су за објекте за које 
је прибављена употребна дозвола доношени 
Закључци о обустави поступка услед испуњења 
обавезе.

Донето је 6. решења о обустави радова, 
4. решењa о обустави поступка, 1. решење о 
обустави поступка по изјављеној жалби, 1. 
закључак о одбијању, 1. решење о санацији 
објекта, 19. решења о уклањању објеката , 5. 
решења о забрани коришћења објекта, 2. решења 
о замени решења, 1. решење о затрпавању 
бесправних ископа,  107. закључака о исправци 
грешке везано за поступак озакоњења, 1. 
закључак о ненадлежности, 26. закључка о 
обустави поступка, 16. закључака о прекиду 
поступка озакоњења, 86. Закључака о спајању 
предмета, 3 закључка о дозволи извршења 
решења и  3. решења о укидању. Прослеђено 
је 13. обавештења преко програма ЦЕОП-а по 
извршеној контроли изграђених темеља и 24. 
обавештења по извршеној контроли објекта у 
конструктивном смислу Одељењу за урбанизам, 
стамбено-пословне и имовинско-правне 
послове.
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Општинска туристичка инспекција

ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА

Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора
у 2017. години

Грађевинска инспекција - Годишњи извештај инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције 
Одељења за инспекцијске послове  за 2017.годину доноси се у складу са чл. 44. Закона о инспекцијском надзору 
(''Сл.гл.РС'', бр.36/2015).  
            Обрађена су укупно 144. предмета, од тога 56. по захтеву странке, 23. вануправна предмета, 26. по службеној 
дужности. 
            Такође, обрађена су 24. предмета по основу контроле изграђених темеља,  2. предмета по издатим потврдама 
за извођење радова и 13. предмета по основу контроле завшетка објекта у конструктивном смислу.  
            Током 2017.године грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове општине Велико Градиште  је 
у сарадњи са комуналном инспекцијом а по налогу начелника ОУ општине Велико Градиште током јануара, 
фебруара и марта донела сва решења за пописане објекте на територији општине Велико Градиште у поступку 
озакоњења објеката. 
            Такође је у задатом року одговорено на све дописе Министарства грађевинарста, саобраћаја и 
инфраструктуре а прослеђени су путем е-маила и квартални  табеларни извештаји за рушење објеката. Грађевинска 
инспекција је објавила Годишњи план рада за 2018.год.  на својој интернет страници – сајту општине.  
           Током инспекцијског надзора објеката сачињаване су контролне листе. Тако је вршена провера  нивоа 
усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са Законом.  
           Услед превентивног деловања грађевинске инспекције, током маја месеца, донета су решења о забрани 
коришћења објеката који су у лошем стању и на тај начин је спречен настанак штетних последица.   
           У јуну је преко програма ЦЕОП-а (Програм обједињене процедуре) започето слање повратних информација 
Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове на свако упућено обавештење везано за 
изградњу објеката а након обављене провере а све у законом прописаним  роковима за поступање грађевинске 
инспекције 
           Током септембра месеца грађевинска инспекција је присуствовала Саветовању на тему- Формирање базе 
података бесправно изграђених објеката и убацивање истих у програм.  
           Грађевинска инспекција је спровела рушење - уклањање бесправно подигнутих гаража  на јацвним 
површинама на пет локација.  
           Током  новембра-децембра месеца спроведен је поступак административног извршења решења уклањања 
привременог објекта Пршендић Милице из Великог Градишта. 
           У току је слање Решења грађевинске инспекције за озакоњење објеката на територији Општине Велико 
Градиште и то странкама-инвеститорима док су примерци свих решења као иницијалног акта за поступак 
озакоњења по службеној дужности већ прослеђени Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне 
послове Општинске управе општине Велико Градиште. 
            Током извештајног периода за објекте који су ушли у поступак озакоњења доношени су Закључци о прекиду 
поступка до окончања поступка озакоњења док су за објекте за које је прибављена употребна дозвола доношени 
Закључци о обустави поступка услед испуњења обавезе. 
            Донето је 6. решења о обустави радова, 4. решењa о обустави поступка, 1. решење о обустави поступка по 
изјављеној жалби, 1. закључак о одбијању, 1. решење о санацији објекта, 19. решења о уклањању објеката , 5. 
решења о забрани коришћења објекта, 2. решења о замени решења, 1. решење о затрпавању бесправних ископа,  
107. закључака о исправци грешке везано за поступак озакоњења, 1. закључак о ненадлежности, 26. закључка о 
обустави поступка, 16. закључака о прекиду поступка озакоњења, 86. Закључака о спајању предмета, 3 закључка о 
дозволи извршења решења и  3. решења о укидању. Прослеђено је 13. обавештења преко програма ЦЕОП-а по 
извршеној контроли изграђених темеља и 24. обавештења по извршеној контроли објекта у конструктивном смислу 
Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове. 
Општинска туристичка инспекција 
 

                                         ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА 

                                 Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора                                                                 
у 2017. години 

1 
Укупан број  контрола -Угоститељска делатност 
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 8 

1.1. Угоститељски објекти за смештај (комплетна надлежност ЈЛС) 2 

1.1.1 хостел   

1.1.2. куће    

1.1.3. апартмани   

1.1.4. собе 2 

1.1.5 сеоска туристичка домаћинства   

1.2. 

Остало - контроле прописаног радног времена (категорисани 
смештајни објекти и некатегорисани објекти за смештај - 
преноћишта, коначишта, кампиралишта) 0 

1.3. 

Угоститељски објекти за исхрану и пиће - контроле прописаног 
радног времена и прописаних услова за буку, дим (ресторани, 
кафане, барови, пицерије, киосци, кетеринг и др.) 6 

1.4. Контроле извршења решења   

      

2 Утврђени нерегистровани субјекти 2 

3 Утврђено неиздавање рачуна   

      

4 Неуплаћена боравишна такса 

4.1. Број надзираних субјеката  5 

4.2. 
Број  субјеката код којих је утврђена неуплаћена боравишна 
такса 0 

4.3. Утврђен износ неуплаћене боравишне таксе 0.00 

5 Управне мере (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.) 2 

5.1. решења о привременој забрани рада   

5.2. закључци о обуст. поступка   

5.3. печаћење објеката   

5.4. решења о отклањању недостатака 2 

6 Пријаве грађана  

  број пријава за угоститељство   

  број основаних пријава    

7 Казнене мере (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.) 3 

7.1. број захтева за покретање прекр. поступка 2 
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1.1.2. куће    

1.1.3. апартмани   

1.1.4. собе 2 

1.1.5 сеоска туристичка домаћинства   

1.2. 

Остало - контроле прописаног радног времена (категорисани 
смештајни објекти и некатегорисани објекти за смештај - 
преноћишта, коначишта, кампиралишта) 0 

1.3. 

Угоститељски објекти за исхрану и пиће - контроле прописаног 
радног времена и прописаних услова за буку, дим (ресторани, 
кафане, барови, пицерије, киосци, кетеринг и др.) 6 

1.4. Контроле извршења решења   

      

2 Утврђени нерегистровани субјекти 2 

3 Утврђено неиздавање рачуна   

      

4 Неуплаћена боравишна такса 

4.1. Број надзираних субјеката  5 

4.2. 
Број  субјеката код којих је утврђена неуплаћена боравишна 
такса 0 

4.3. Утврђен износ неуплаћене боравишне таксе 0.00 

5 Управне мере (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.) 2 

5.1. решења о привременој забрани рада   

5.2. закључци о обуст. поступка   

5.3. печаћење објеката   

5.4. решења о отклањању недостатака 2 

6 Пријаве грађана  

  број пријава за угоститељство   

  број основаних пријава    

7 Казнене мере (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.) 3 

7.1. број захтева за покретање прекр. поступка 2 

7.2. број пријава за привредне преступе   

7.3. број пријава за кривична дела   

7.4. број пријава суду части   

7.5. број прекршајних налога 1 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ИНСПЕКТОРА  - 2017. година  
 (члан 44. Закона о инспекцијском надзору)  

ред. 
број ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ Одељење 

  2 3 

1 и 2 

Превентивно 
деловање 

СЛУЖ
БЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

укупно број посета   

на захтев странке 2 

без захтева странке   

број издатих препорука   

број поступања по 
препорукама   

број покренутих 
инспекцијских надзора због 
непоступања по 
препорукама   

3 

Ниво 
усклађености 

пословања 
број контролних листи по којима је 

утврђен: 

критичан ризик 2 

висок розик   

средњи ризик   

низак ризик   

незнатан ризик 6 

4 

Број 
откривених и 
отклоњених 

неправилности 
у 2017. 

број контрола извршења   

број субјеката код којих је откривена неправилност 3 

број субјеката који су  отклонили неправилност 2 

број управних мера 

решења о привременој 
забрани рада   

решења о отклањању 
недостатака 2 
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7.2. број пријава за привредне преступе   

7.3. број пријава за кривична дела   

7.4. број пријава суду части   

7.5. број прекршајних налога 1 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ИНСПЕКТОРА  - 2017. година  
 (члан 44. Закона о инспекцијском надзору)  

ред. 
број ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ Одељење 

  2 3 

1 и 2 

Превентивно 
деловање 

СЛУЖ
БЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

укупно број посета   

на захтев странке 2 

без захтева странке   

број издатих препорука   

број поступања по 
препорукама   

број покренутих 
инспекцијских надзора због 
непоступања по 
препорукама   

3 

Ниво 
усклађености 

пословања 
број контролних листи по којима је 

утврђен: 

критичан ризик 2 

висок розик   

средњи ризик   

низак ризик   

незнатан ризик 6 

4 

Број 
откривених и 
отклоњених 

неправилности 
у 2017. 

број контрола извршења   

број субјеката код којих је откривена неправилност 3 

број субјеката који су  отклонили неправилност 2 

број управних мера 

решења о привременој 
забрани рада   

решења о отклањању 
недостатака 2 
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закључци о обуст. поступка   

печаћење објеката   

број казнених мера 

број захтева за покретање 
прекр. поступка 2 

број пријава за привредне 
преступе   

број пријава за кривична 
дела   

број пријава суду части   

број прекршајних налога 1 

укупан износ казни по 
издатим прекршајним 
налозима 25000 

5 
Нерегистровани 

субјекти  у 
2017. години 

Број утврђених нерегистрованих 
субјеката   2 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у 
прописани регистар  1 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са радом 1 

7 
Остварење 

плана контрола 
од 29.04.2016. 

Број редовних инспекцијских надзора 10 

Број ванредних инспекцијских надзора   

Број допунских инспекцијских надзора   

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени* 2 

8 

Ниво 
координације 

са другим 
инспекцијама 
од 29.04.2016. 

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП   

Број контрола са другим инспекцијам (којим*текстуални прилог) 

3 
*комуналн
а 
 
инспекциј
а 

9 Материјални, технички и кадровски ресурси**   

10 Придржавање рокова прописаних за поступање??   

11 Законитост Број примљених жалби   



27. фебруар 2018. године 73Број 1

управних аката 
у 2017. години 

Број другостепених поступака којима је поништено првостепено 
решење    

Број покренутих управних спорова#   

Број изгибљених управних спорова   

12 Притужбе на 
рад инспектора 
у 2017. години 

 Број примљених притужби    

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња контрола) 3 

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)   

13 Стручна усавршавања*   

14 Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*   

15 Мере у вези ажурности података у информационом систему*   

16 

Стање у области извршавања поверених послова 

Извештај 
ЈЛС- 

текстуал
но 

образлож
ење - 

17 

Исходи 
поступања 

правосудних 
органа (из 

евиденције 
инспекцијског 

надзора)  

по захтевима 

у току 2 

окончан   

осуђујућа пресуда   

ослобађајућа пресуда   

захтев одбачен   

поступак обустављен   

застарелост   

смрт физичког лица, 
престанак постојања 
правног лица   

по прекршајним налозима  

плаћен 1 

покренут поступак пред 
судом   

поступак у току   

прекршајни налог укинут   

застарелост   
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

за 2017. годину
(члан 44. Закона о инспекцијском надзору)

 

              ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ          за 2017. годину 
(члан 44. Закона о инспекцијском надзору)  

 

 

 

 

 

 

    ре
д. 
бр
ој ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ 

Одељењ
е 

 1 2 3 

 

1 и 2 

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊ
Е  

БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ 6 Попуњава 
Сектор 

БРОЈ ОБАЈВЉЕНИХ АКАТА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА 1 

САСТАНЦИ 

на нивоу Министарства   Попуњава се из 
табеле 

"Евиденција 
превентивног 

деловања"  

на нивоу Сектора   

на нивоу Одељења/Одсека   

са више министарстава   

са начелницима округа    

са представницима 
локалних самоуправа   

са другим државним 
органима, организацијама, 
јавним предузећима  и 
удружењима    

са Привредним коморама, 
групацијама, асоцијацијама, 
удружењима  привреде   

са појединачним странкама   

остало   

Обавештавање јавности 

телефонски контакти са 
појединачним странкама   

писани одговори странкама 1 
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одговори  медијима   

изјаве на радију/телевизији   

пријем старанака 
код руководилаца/ 
дежурног инспектора   

активно присуство (са излагањем) конференцијама, 
саветовањима, радионицама, округлим столовима (не у смислу 
стручног усавршавања)   

сарадња са локалном самоуправом и едукација у вези поверених 
послова   

СЛУЖ
БЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

укупно број посета   Попуњава се из 
софтвера 

на захтев странке   

без захтева странке   

број издатих препорука   

број поступања по 
препорукама   

број покренутих 
инспекцијских надзора због 
непоступања по 
препорукама   

3 
Ниво 

усклађено
сти 

пословањ
а 

број контролних листи по којима је 
утврђен: 

критичан ризик 2 

Податак  ваде 
инспектори из 

евиденција 
инспекцијског 
надзора (ЕИН) 

висок розик   

средњи ризик   

низак ризик   

незнатан ризик 6 

4 

Број 
откривени

х и 
отклоњен

их 
неправилн

ости 

број контрола извршења   податак из 
софтвера и 
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН) 

број субјеката код којих је откривена неправилност 3 

број субјеката који су  отклонили неправилност 2 

број управних мера 

решења о привременој 
забрани рада   

решења о отклањању 
недостатака 2 

закључци о обуст. поступка   
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печаћење објеката   

број предлога за одузимање лиценце   

број казнених мера 

број захтева за покретање 
прекр. поступка 2 

број пријава за привредне 
преступе   

број пријава за кривична 
дела   

број пријава суду части   

број прекршајних налога 1 

укупан износ казни по 
издатим прекршајним 
налозима 25000 

5 

Нерегистр
овани 

субјекти  у 
2017. 

години 

Број утврђених нерегистрованих 
субјеката   2 

софтвер и ЕИН 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у 
прописани регистар  1 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са 
радом 1 

6 

Мере за 
уједначав

ање 
праксе  

инспектор
а у 2016. 
години 

Број упутстава   

начелници и 
Сектор 

Број обука/радионица за инспекторе   

Број састанака руководилаца унутрашњих јединица   

7 
Остварењ

е плана 
контрола 

Број редовних инспекцијских надзора 10 

податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН) 

Број ванредних инспекцијских надзора   

Број допунских инспекцијских надзора   

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени* 2 

8 

Ниво 
координа

ције са 
другим 

инспекциј
ама 

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП   начелници 

Број контрола са другим инспекцијам (којим*) 

3 
*комуна
лна 
инспекц
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ија 

9 Материјални, технички и кадровски ресурси**   СЕКТОР 

10 Придржавање рокова прописаних за поступање??   

11 
Законитос
т управних 

аката 

Број примљених жалби   

податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН) и 
другостепени 

Број другостепених поступака којима је поништено првостепено 
решење    

Број покренутих управних спорова#   

Број изгибљених управних спорова   

12 
Притужбе 

на рад 
инспектор

а  

 Број примљених притужби    

Унутрашња 
контрола 

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња контрола) 3 

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)   

13 Стручна усавршавања*   

СЕКТОР 

14 Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*   

15 Мере у вези ажурности података у информационом систему*   

16 

Стање у области извршавања поверених послова****   

Начелници на 
основу 
извештаја ЈЛС- 
текстуално 
образложење-
прилог  

17 

Исходи 
поступања 
правосудн
их органа 

(из 
евиденциј

е 
инспекциј

ског 
надзора) 

по захтевима 

у току 2 податак из  
евиденције 

инспекцијског 
надзора (ЕИН) 

окончан   

осуђујућа пресуда   

ослобађајућа пресуда   

захтев одбачен   

поступак обустављен   

застарелост   

смрт физичког лица, 
престанак постојања правног 
лица   

по прекршајним налозима  плаћен 1 
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покренут поступак пред 
судом   

поступак у току   

прекршајни налог укинут   

застарелост   

        

                                                  6. ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

I УВОД 

Извештајни период 01.01.2017. до 31.12.2017. године је десета година у којој Одељење локалне пореске 
администрације врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода. 

Одељење локалне пореске администрације је почетком 2017. године урадило порески завршни рачун за 2016. 
годину чиме су установљена правилна почетна стања на индивидуалним картицама пореских обвезника у програму 
ЛПА и извршена је обрада података задужења и уплата са стањем на дан 31.12.2016. године и пренос стања са 
01.01.2017. године. 

Ажурирани су подаци везани за унос каматних стопа и индекса раста цена на мало. 

II ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Р.бр. 

 

ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ 

 

2016 2017 

1 РАД СА СТРАНКАМА-СВАКОДНЕВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ 
ДУГА 

  

2 ПО ЗАХТЕВИМА СТРАНАКА ВРШЕНО ЈЕ ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА 
АКАТА 

  

3 ВРШЕНО ЈЕ КЊИЖЕЊЕ ЗАДУЖЕЊА ПО ДОНЕТИМ РЕШЕЊИМА У 
2017. ГОДИНИ 

  

4 ДАВАНИ СУ МЕСЕЧНИ И ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
ОДЕЉЕЊА КАО И ВАНРЕДНИ ИЗВЕШТАЈИ 

  

5 ВРШЕНО ЈЕ ФОРМИРАЊЕ ДОСИЈЕА ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ КАКО 
ПРАВНА ТАКО И ФИЗИЧКА ЛИЦА 

  

6 ИЗВРШЕНА ЈЕ ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА КОД НАДЛЕЖНОГ 
ПРИВРЕДНОГ СУДА 

3 2 

7 ПРОКЊИЖЕНО ЈЕ ''Р НАЛОГА'' 1592 1852 

8 ПРИМЉЕНО ЗАХТЕВА-ПРИГОВОРА 199 267 

9 РЕШЕНО ЗАХТЕВА-ПРИГОВОРА У ПРВОМ СТЕПЕНУ 166 254 

10 НЕРЕШЕНО ЗАХТЕВА-ПРИГОВОРА У ПРВОМ СТЕПЕНУ 33 13 
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11 ПРИМЉЕНО ЖАЛБИ 5 8 

12 РЕШЕНО ЖАЛБИ У ПРВОМ СТЕПЕНУ 4 - 

13 ПОСЛАТО ЖАЛБИ НА РЕШАВАЊЕ У ДРУГОМ СТЕПЕНУ 1 6 

14 ЖАЛБЕ У ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА 1 2 

15 ДОНЕТО РЕШЕЊА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 7994 8019 

16 ДОНЕТО РЕШЕЊА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА 
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

56 63 

17 ПРИМЉЕНО ПРИЈАВА ЗА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА 79 84 

18 ПРИМЉЕНО И УНЕТО ПРИЈАВА ЗА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 802 6271 

19 ПРИМЉЕНО ЗАХТЕВА ЗА ОТПИС КАМАТЕ 1420 1439 

20 ДОНЕТО РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОТПИС КАМАТЕ 1420 1439 

21 СВАКОДНЕВНО ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗВОДА ОД ТРЕЗОРА О ПРОМЕТУ 
НА РАЧУНИМА ОЛПА 

  

22 ДОНЕТО РЕШЕЊА О ПРЕКЊИЖАВАЊУ И ПОВРАЋАЈУ СРЕДСТАВА 
ПО ЗАХТЕВУ СТРАНАКА 

124 60 

23 ДОНЕТО ОПОМЕНА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 8138 4950 

24 ДОНЕТО РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА 
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

55 88 

25 ДОНЕТО РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 
ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

55 88 

26 ДОНЕТО ОПОМЕНА ПРАВНИМ ЛИЦИМА 340 40 

27 ДОНЕТО РЕШЕЊА О ПРИНУДНОЈ НАПЛАТИ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 96 3 

28 ДОНЕТО РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ 96 3 

29 ПОСЛАТО НБС РЕШЕЊА НА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ 38 3 

30 ИЗВРШЕНО ТЕРЕНСКИХ КОНТРОЛА  11 7 

31 УВЕРЕЊА ПО ЗАХТЕВУ СТРАНАКА 435 408 

32 УРАЂЕНО И ПОСЛАТО ОБАВЕШТЕЊА О СТАЊУ ДУГА  2070 

33 ВРШЕНО ЈЕ СВАКОДНЕВНО ПРАЋЕЊЕ ОСТАЛИХ ПРИХОДА 
ОПШТИНЕ 
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34 ПО ЗАХТЕВУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРИПРЕМЉЕН ЈЕ 

-предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 
територији општине Вел. Градиште 

-предлог Одлуке о локалним комуналним таксама 

-предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 
општине Велико Градиште 

-предлог Одлуке о отпису дела задужења по основу задужења одређених 
локалних јавних прихода општине Велико Градиште 

-предлог Одлуке о измени одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по 
основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште 

-предлог Одлуке о отпису потраживања доспелих за период од 1. 
септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања 
доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних 
и уступљених јавних прихода општине Велико Градиште у трајни улог у 
капиталу Привредног друштва ГП ''Мостоградња'' АД из Београда 

-предлог решења другостепеног органа-Општинског већа општине Вел. 
Градиште по жалбама и захтевима пореских обвезника 

  

 

III ПРЕГЛЕД ЗАДУЖЕЊА И НАПЛАТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. 

Ред. 

Бр. 

Назив јавних прихода Задужење Наплаћено 

1. Порез на имовину:   

 -порез на имовину-физичка лица 29.419.971,44 31.022.457,22 

 -порез на имовину-правна лица 18.528.294,57 11.193.928,65 

 Укупно: 47.948.266,01 42.216.385,87 

2. Комунална такса за истицање фирме 5.551.371,97 7.299.650,28 

4. Ком. такса за кор. рекламних паноа 119.062,00 142.632,00 

5. Накнада за грађевинско земљиште - 3.834.244,98 

6. Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

- 161.071,00 

7. Комунална такса за држање ресторана 
и других угост. објеката на води 

- 58.980,00 

 УКУПНО 53.618.699,98 53.712.964,13 

 

1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
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 Порез на имовину је најмасовнији облик изворних јавних прихода. Он се утврђује на основу података из 
пореске пријаве и других података којима располаже пореки орган. Основица пореза на имовину за непокретности 
пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности утврђена применом следећих 
елемената:  

1.корисна површина 

2.просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност. (Просечна 
цена одговарајућих непокретности по зонама на територији општине утврђује Скупштина општине својом Одлуком 
на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. 
септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину, а које податке добија од Пореске 
управе. 

Обвезник који води пословне књиге утврђује порез на имовину (врши самоопорезивање) најкасније до 31. марта 
пореске године. 

Током јануара 2017. године, вршено је ажурирање шифарника за све пореске облике и унете су све тарифе и 
подтарифе за комуналне таксе. Радницима је наложено да позивају странке ради увођења у евиденцију нових 
пореских обвезника и ажурирање података из постојећих пореских пријава (порез на имовину физичких лица). 

У априлу месецу након пријема програмског пакета за пријем и обраду података о имаоцима катастарског прихода 
из Републичког геодетског завода, формиране су пријаве за порез на имовину физичких лица. Урађена је припрема 
масовне штампе, разрез за 2017. годину за порез на имовину, обрачуната и донета су решења. Штампа и 
експедиција решења вршена је преко ЈП Поште Србије.  

У 2017. години, унето је 6271 нове пријаве. За имовину физичких лица донето је 8019 решења, за имовину правних 
лица 84 утврђених обавеза, а за комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 56 решења. 

У новчаном износу према задужењу на име пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка 
лица) од 29.419.971,44 динара, где је извршена наплата у износу од 31.022.457,22 динара, што представља 105,44% 
проценат наплате, према задужењу пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге (правна лица) износ 
задужења је 18.528.294,57 динара где је извршена наплата у износу од 11.193.928,65 динара, што представља 
60,41%. На име комуналне таксе за истицање фирме износ задужења у 2017. години је 5.551.371,97 динара, а 
наплата по овом основу је 7.299.550,28 динара што представља наплату од 131,49%. На име накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта обзиром да је од 2014. године интегрисано у порез на имовину, наплата старих дуговања је 
износила 3.834.244,98 динара од укупног износа главног дуга од 18.355.068,35 динара. 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  

ФИЗИЧКА ЛИЦА 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 
(%) 98.45 67.44 86.12 67.9 75.35 88.95 67.45 98.04 107.37 105.44 

УКУПНА НАПЛАТА (%) 26.69 23.79 27.41 20.42 18.8 19.44 30.52 42.94 45.18 46.26 
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ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 2008 2009 2010 2011 2012 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ  5.360.446.27 6.132.990.65 8.725.957.89 10.251.023.99 13.042.990.48 

 ГОДИШЊА 
НАПЛАТА  3.353.950.79 4.129.532.68 5.995.151.46 5.513.391.12 6.204.612.6 

 

ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 2013 2014 2015 2016 2017 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 15.221.495.53 16.194.784.8 25.437.097.44 28.283.540.85 26.836.713,36 

 ГОДИШЊА 
НАПЛАТА  7.490.177.97 18.216.447.89 30.237.236.04 31.926.391.08 31.022.457,22 

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
ПРАВНА ЛИЦА 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 
(%) 82.96 113.32 64.18 98.95 32.52 184.47 90.99 105.99 158.19 60.41 

УКУПНА НАПЛАТА (%) 32.49 42.03 29.76 31.99 11.94 57.4 53.51 53.13 88.24 33.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПРАВНА 
ЛИЦА 2008 2009 2010 2011 2012 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 1.965.264.41 2.133.423.12 2.180.840.23 4.264.185.55 4.773.966.39 

УКУПНА ГОДИШЊА НАПЛАТА  2.610.914.3 3.769.608.12 3.490.459.35 4.861.823.51 2.348.309.66 
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ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 
ПРАВНА ЛИЦА 2013 2014 2015 2016 2017 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 9.630.729.92 3.829.579.42 6.310.627.63 6.171.632.77 4.661.177,52 

 ГОДИШЊА 
НАПЛАТА  16.562.805.29 16.945.180.23 18.924.705.07 30.758.199.49 11.193.928,65 

 

2. КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРУ 

 У 2017. години, урађен је разрез за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору и 
донето и уручено 56 решења, са укупном задужењем  од 5.551.371,97 динара и наплаћено по овом основу 
7.299.650.28 динара, где је проценат наплате 131.49 %.  

-   
КОМУНАЛНА 
ТАКСА 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 
% 100.04 96.41 86.31 99.6 108.42 153.82 119.34 107.54 123.95 131,49 

УКУПНА НАПЛАТА % 43.7 30.25 28.55 28.22 25.4 91.33 19.88 23.88 29.2 34,63 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛНА ТАКСА 2008 2009 2010 2011 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 5.935.904.88 7.499.162.03 10.375.530.41 10.804.505.56 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 7.316.604.27 6.756.258.47 6.408.167.94 7.764.674.32 

 

КОМУНАЛНА 
ТАКСА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ДУГ ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 12.030.483.27 9.121.228.84 7.885.221.11 7.675.294.72 7.777.212.81 6.615.993,71 
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ГОДИШЊА 
НАПЛАТА 4.547.015.05 5.568.424.71 3.887.341.95 5.169.186.8 6.109.211.32 7.299.650,28 

 

3. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСОГ ЗЕМЉИШТА 

 2014. године, накнада за коришћењее грађевинског земљишта интегрисана је у порез на имовину. На 
основу дуговања која су остала по овом основу у 2017. години наплаћено је 3.834.244.98 динара, где је проценат 
наплате у односу на дуг из ранијих година 10.59%. 

 НАКНАДА ЗА 
ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 
(%) 43.11 134.43 54.91 71.36 48.72 91.33 - - - - 

УКУПНА НАПЛАТА (%) 43.05 89.55 31.7 31.34 18.16 28.07 14.04 14.91 14.63 10,59 

 

 

 

 

 

 

НАКНАДА ЗА 
ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ 2008 2009 2010 2011 2012 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ   7.969.662.45 15.596.846.43 21.253.518.67 27.008.999.39 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 4.683.639.06 31.317.477.63 12.782.366.05 15.813.291.72 10.833.124.21 

 

НАКНАДА ЗА 
ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ 2013 2014 2015 2016 2017 

ДУГ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 37.049.334.37 40.139.965.78 32.498.574.61 25.381.603.86 18.355.068,35 

ГОДИШЊА НАПЛАТА 21.921.877.49 8.664.921.55 8.018.641.28 6.592.165.55 3.834.244,98 

4. УКУПАН ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ 

НАЗИВ РАЧУНА 2008 2009 2010 2011 2012 
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ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ ФИЗ. 
ЛИЦА 98.45 26.69 67.44 23.79 86.12 27.41 67.9 20.42 75.35 18.8 

ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА 82.96 32.49 113.32 42.03 64.18 29.76 98.95 31.99 32.52 11.94 

КОМУНАЛНА 
ТАКСА ЗА ИСТ. 
ФИРМЕ 100.04 43.7 96.41 30.25 86.31 28.55 99.6 28.22 108.42 25.4 

НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂ.ЗЕМ. 43.11 43.05 134.43 89.55 54.91 31.7 71.36 31.34 48.72 18.16 

УКУПНО 72.64 37.25 115.66 54.97 66.53 29.76 78.99 28.25 57.15 18.38 

 

5. ПРИНУДНА НАПЛАТА 

 У 2017. години издвајани су дужници по различитим пореским облицима који се користе на систему 
ЛПА. Самим тим је акценат у наплати пре свега стављен на порез на имовину физичких и правних лица, накнаду за 
коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, те су издаване 
опомене и обавештења пореским дужницима по свим врстама јавних прихода, за физичка лица, предузетнике и 
правна лица. Више пута током године рађен је упит стања како би се утврдило чињенично стање. Приступило се 
интензивној наплати и послато је правним лицима 40 опомена и 3 решења о принудној наплати. За физичка лица и 
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ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ ФИЗ. 
ЛИЦА 88.95 19.44 67.45 30.52 107.37 45.18 98.24 42.94 105.44 46.26 

ПОРЕЗ НА 
ИМОВИНУ 
ПРАВНИХ ЛИЦА 184.47 57.4 90.99 53.51 158.19 88.24 105.99 56.13 60.41 33.34 

КОМУНАЛНА 
ТАКСА ЗА ИСТ. 
ФИРМЕ 153.82 28.22 119.34 19.88 123.95 29.2 107.54 23.38 131.49 34.63 

НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂ.ЗЕМ. 91.33 28.07 - 14.04 - 14.75 - 14.91 - 10.59 

УКУПНО 114.49 31.2 97.61 27.64 139.33 44.05 116.68 34.63 99.72 33.78 
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5. ПРИНУДНА НАПЛАТА

У 2017. години издвајани су дужници 
по различитим пореским облицима који 
се користе на систему ЛПА. Самим тим 
је акценат у наплати пре свега стављен 
на порез на имовину физичких и правних 
лица, накнаду за коришћење грађевинског 
земљишта и комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору, те су 
издаване опомене и обавештења пореским 
дужницима по свим врстама јавних прихода, 
за физичка лица, предузетнике и правна 
лица. Више пута током године рађен је 
упит стања како би се утврдило чињенично 
стање. Приступило се интензивној наплати 
и послато је правним лицима 40 опомена и 
3 решења о принудној наплати. За физичка 
лица и предузетнике послато је 4.950 
опомена и 88 решења о принудној наплати. 
Пореским дужницима са мањим дуговањима 
послато је 2.070 обавештења о стању дуга.

Након издавања опомена уследио 
је одзив пореских дужника којима су 
презентовани подаци са аналитичких 
картица, сачињавани налози за уплату по 
свим врстама уплатних рачуна и давана 
усмена упутства за даља поступања у 
погледу плаћања пореских обавеза у 2017. 
години.

6. РАД НА УСАГЛАШАВАЊУ СТАЊА 
НА АНАЛИТИЧКИМ КАРТИЦАМА

У 2017. години вршена је 
канцеларијска контрола ради усаглашавања 
стања по аналитичким картицама 
појединих пореских обвезника и пореских 
обвезнка. Вршено је књижење измењених 
књиговодствених налога за исправку припис/
отпис стања по аналитичким картицама.

7. РАД НА ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Извршен је унос и евиденција у 
систем ЛПА враћених доставница за издата 
решења и њихово архивирање.

8. РАД НА ЗАХТЕВИМА

Одељење локалне пореске 
администрације у оквиру законских одредби 
и своје надлежности решава захтеве поднете 
од стране пореских обвезника-странака 
по свим пореским облицма. Одељењу је 
поднето захтева-приговора 267, обрађено 
и решено је 254, осталих 13 су у поступку 
обраде.

9. УВЕРЕЊА

Локална пореска администрација је 
дужна да издаје уверења на захтев обвезника 
и лица која нису обвезници. У 2017. години 
је издато укупно 408 уверења и то за 
остваривање права на рефундацију ПДВ-а 
код куповине првог стана, остваривање 
права на пореско ослобађање од плаћања 
пореза на пренос апсолутних права, 
регулисања стамбеног кредита, регулисања 
пољопривредног кредита, остваривања права 
на социјалну помоћ, и ради учествовања на 
тендеру, итд.

10. ОТПИС КАМАТЕ

На основу Одлуке о отпису камате на 
доспеле обавезе, у 2017. години примљено је 
1.439 захтева за отпис камате и донето 1.439 
решења којима је усвојен захтев за отпис 
камате. У односу на 2016. годину, знатно 
је повећан број пореских обвезника који су 
измирили стара дуговања.

11. ПРЕКЊИЖАВАЊА И ПОВРАЋАЈ 
СРЕДСТАВА

По захтеву странака донето је 60 
решења о прекњижавању и повраћају 
средстава.

12. ЖАЛБЕ

Одељење локалне пореске 
администрације у оквиру законских одредби 
и своје надлежности решава жалбе на 
решења по свим облицима. У 2017. години 
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укупно је примљено 8 жалби. Две жалбе су у 
поступку решавања, а другостепеном органу 
прослеђено је 6 жалби на даље одлучивање.

13. КЊИЖЕЊА И ДАВАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈА ОБВЕЗНИЦИМА

Дневно се врше књижења по основу 
следећих рачуна:

- 713121 имовина физичких лица
- 713122 имовина правних лица
- 716111 комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору
 - 714562 посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине
 - 741534 накнада за коришћење 

грађевинског земљишта

Поред тога, Одељење свакодневно 
прати и остале приходе општине.

Поред свих наведених послова, 
Локална пореска администрација 
свакодневно пружа информације 
обвезницима непосредно или путем 
телефона, електронском поштом шаљу се 
алаитичке картице по захтеву странака, 
пружа се стручна помоћ код попуњавања 
уплатница, пореских пријава, књиже се 
уплате обвезника и врши учитавање извода 
који стижу електронским путем од Управе за 
трезор.

14. ЗАКЉУЧАК

Из табеларних приказа се 
може утврдити да је проценат наплате 
задовољавајући, те самим тим се сматра 
да је 2017. година била успешна у наплати 
локалних јавних прихода.

7. ОДЕЉЕЊE ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ

У Одељењу се обављају послови 
управљања људским ресурсима, остваривање 
права и обавеза из радног односа запослених, 
именованих и постављених лица, праћење и 
обезбеђивање услова за функционисање и 
развој у области предшколског васпитања и 
образовања, основног и средњег образовања, 
културе, спорта, дечије и социјалне 
заштите, јавног здравља и примарне 
здравствене заштите, инспекцијски 
надзор над радом установа у области 
предшколског васпитања и образовања, 
основног и средњег образовања,  стручни 
и административно – технички послови 
везани за одржавање седница Скупштине 
општине, рад председника општине и 
седница Општинског већа и њихових 
радних тела, обраду и чување свих изворних 
аката о раду органа општине; координација, 
припрема и ажурирање информација за 
потребе интернет презентације општине, 
информација и званичних саопштења 
органа Општине;  планске документације 
у циљу организације и обезбеђења 
заштите од пожара, елементарних и других 
већих непогода, организација цивилне 
заштите; израда услова за успостављање 
интегрисаног  система заштите и спасавања;  
припрема планова за одбрану и остваривање 
одбрамбених интереса у условима ратног и 
ванредног стања на територији општине. 

У току 2017.године у одељењу 
је радило 5 службеника ( 3 са високом 
и 2 са средњом стручном спремом) и 10 
намештеника. Због повећаног обима посла 
у току године је ангажовано 2 службеника 
на одређено време и то 1 са високом и 1 са 
средњом стручном спремом. Одељењем 
руководи један руководилац који у исто 
време обавља послове управљања људским 
ресурсима и просветне инспекције. 

У извештајном периоду у области 
људских ресурса реализовани су сви послови 
у складу са роковима које прописује Закон 
о запосленима у аутономној покрајини 
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и јединицама локалне самоуправе: 
урађен је нов Правилник о организацији 
и систематизацији радних места у 
општинској управи у складу са Кадровским 
планом за 2017. годину, Правилник о 
дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у ОУ, Правилник и процедура 
запошљавања, Програм оспособљавања 
приправника, Кодекс понашања службеника 
и намештеника и  Кадровски план за 
2018. годину. Припремљена су сва акта из 
надлежности ОУ за спровођење оцењивање 
службеника, спроведена анализа  потребе 
за стручним усавршавањем запослених у 
ОУ, набављен  софтвер за вођење кадровске 
евиденције у складу са Законом.  Урађено 
је 229 решења, 27 уговора, 38 уверења, 85 
обавештења, 2 информације, спроведена  
2 интерна и 1 јавни конкурс, поднето 12 
пријава за полагање државног испита и 5 
пријава за полагање испита за инспектора. 

Као члан Мреже СКГО за управљање 
људским ресурсима у току 2017. године 
учествовала сам на 4 обуке за спровођење 
Закона о запосленима у аутономној 
покрајини и јединицама локалне самоуправе 
и 3 Конференције и завршила еОбуку  за 
управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи. 

Из области просветне инспекције 
припремњен је план инспекцијског надзора 
за 2018. годину. У складу са планом 
инспекцијског надзора  за 2017. годину 
извршено је  5 редовних, 6 ванредних и 3 
контролна инспекцијских надзора. Урађено 
је 14 обавештења, 11 налога за инспекцијски 
надзор, 14 записника, 4 информације, 6 
извештаја и поднето 5 прекршајних пријава 
због нередовног похађања наставе. Све 
установе су у остављеном року поступиле 
по наложеним мерама и отклониле уочене 
недостатке па није било потребно покретати 
прекршајни поступак против одговорног 
лица. Ради усмеравања установа на 
поступање у складу са прописаним нормама 
инспектор је обавио више инструктивних 
разговора са директорима и секретарима 
образовних установа. Захваљујући томе 
остварен је висок степен у доследности 

спровођења закона и подзаконских аката у 
установама. У складу са одредбама Закона 
о инспекцијском надзору вођена је месечна 
евиденција и достављани месечни извештаји 
о раду Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја.

Координатор за односе с јавношћу 
је у извештајном периоду спроводио 
активности из домена односа са јавношћу 
и вршио стручне послове информисања о 
раду органа општине и јавних предузећа и 
установа, обављао стручне послове у вези са 
протоколарним обавезама и комуникацијом 
председника општине и других функционера 
у органима општине, послове по захтевима 
Агенције за борбу против корупције, 
Повереника за информације од јавног 
значаја и других државним органима, 
поступао по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја и вршио 
друге послове по налогу функционера 
општине и начелника Општинске управе. 

У области јавног информисања 
израђивана су обавештења, информације и 
прилози, емитовани путем сајта, медија и 
канала кабловске телевизије. Током протекле 
године упућен је 74 позива медијима, 
183 обавештења кабловској телевизији и 
организовано снимање и фотографисање 
103 важнија догађаја. Организоване су и 
три конференције за медије: Царевчеви 
дани у Београду, пројекат ‘’Безбедност 
деце на интернету’’ и инвестиције у 2017. 
Јавно информисање обезбеђено је и кроз 
суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја. Поред регионалних, 
дешавања у општини пратили су и 
национални медији. 

Сајт општине Велико Градиште 
www.velikogradiste.rs функционише на 
модерној платформи високих техничких 
перформанси, у складу са Смерницама за 
израду веб презентација органа државне 
управе, органа територијалне аутономије 
и јединица локалне самоуправе Дирекције 
за електронску управу Министарства 
државне управе и локалне самоуправе. 
Сајт, поред aжурирања које врши 
администратор, одржава стручно лице. 
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Архива вести са претходног званичног 
сајта и даље је доступна као и остали 
подаци значајни за рад локалне самоуправе. 
Објављено је 367 новости и обавештења, а 
у складу с прикупљеним и достављеним 
информацијама, ажуриране су постојеће и 
израђене нове странице, постављани банери 
са актуелним информацијама. 

Посетиоци сајта су приступили 
информацијама на сајту 3,2 милиона пута.

Омогућен је пријем поднесака 
странака преко Е-писарнице и постављено 
упутство.

Извршена је промена званичне имејл 
адресе општине, прилагођена домену и 
организовано додељивање службених имејл 
адреса запосленима у Општинској управи. 

Преко YouTube канала општине могу 
се пратити сви важнији догађаји као и седнице 
Скупштине општине. Ови снимци налазе 
се уједно и у прилозима вести објављеним 
на сајту опптине. У 2017. постављено је 92 
видео прилога. Највећу пажњу посетилаца из 
Србије и иностранства привукли су прилози 
о ‘’Царевчевим данима’’, постављању 
бисте Жанке Стокић, Светском дану 
Рома, Фудбалском кампу Селта из Вига и 
Новогодишњем концерту Културног центра 
док је рекордан број прегледа имао прилог о 
отварању друге сезоне Кошаркаршког кампа 
ТЕО4 на Сребрном језеру што је потврдило 
интересовања из 2016. године. Вести са 
сајта и YouTube канала дељени се редовно и 
путем друштвених мрежа.

Кроз послове протокола и 
организације догађаја реализовано је преко 
80 активности. Вршена је редовна набавка 
промотивног материјала за репрезентацију 
и поклоне и посебно за наведене догађаје, 
припремане награде за добитнике, израђене 
нове поклон-кесе, вршена набавка и 
припрема новогодишњих честитки, 
израда и слање позивница за догађаје 
и манифестације, припрема за израду 6 
билборда, плаката за догађаје, припрема 
материјала за промо-филм за Дан општине, 
а у циљу реализације догађаја кооридирано 
је са јавним предузећима и установама. 

Организовани догађаји: Акција 
пролећног чишћења града, Пријем 
шампиона са Републичког школског 
такмичења, пријеми спортиста са освојеним 
медаљама на осталим такмичењима током 
године, Пријем Савета ЕУ за проширење, 
Акција ‘’Сат за планету’’, Дан победе над 
фашизмом, Обилазак Рамске тврђаве, Пријем 
учесника Међународне ликовне колоније, 
пријем најбољих ученика 2016/17, Пријем 
најбољег ‘’Читалића’’ и КК ‘’Шогун’’, 
Посета аташеа Амбасаде Јапана, пријем 
најбољег пољопривредника, пријем ФК 
Љубиње и Сираково, Дан општине, пријем 
- испраћај одбојкаша у Сплит, Полагање 
камена темељца за нову спортску халу (мин. 
туризма и мин. спорта), Пријем породиља 
(месечно), Пријем предшколаца, Пријем деце 
из ОШ ‘’Миша Живановић’’, Обележавање 
годишњице одбране Стига у Раму, Дан 
ослобођења В. Градиште, Потписивање 
уговора за стипендирање студената, Посета 
амбасадора Турске и министра трговине, 
туризма и телекомуникација - обилазак 
Рамске тврђаве, Пријем за Дан ватрогасаца 
и просветних радника, Новогодишњи 
пријем председника општине, обилазак 
локација започетих грађевинских радова у 
општини током читаве године (асфалтирање 
улица у граду и селима, Средња школа, 
Библиотека, ОШ Средњево и Царевац, 
Рамска тврђава, Сребрно језеро - спортска 
хала и кошаркашки камп, гасификација у 
Сиракову, Црква Ч. Бара, дечја игралишта, 
нова аутобуска чекаоница у ВГ, нова школа 
у Средњеву и вртић у Царевцу, уручење 
санитетског возила Дому здравља) и други.

Координација и праћење 
манифестација/догађаја: Уранак, 
Царевчеви дани, Дан изазова, Фудбалски 
камп ‘’Селта’’, Међународни сајам туризма, 
снимање музичког спота  групе Пилоти, Дан 
Рома, изложба полицијских ознака, изложба 
‘’Визија душе израелских уметника’’, обуке 
за правилну употребу безбедносних седишта 
за децу, VIP Бич волеј, Аласке вечери, TID 
регата, Силафест, презентација ‘’Дунавског 
алманаха’’, откривање споменика Жанки 
Стокић, отварање Здравствене станице у 
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Средњеву, симпозијум лекара, показна вежба 
МУП-а на Сребрном језеру, Гитаријада, 
Караван “Дух младости“, учешће општине 
на Фестивалу ракије у Бањи Херкулана и 
други. 

Поред наведених области, рађени су 
и послови евиденцијe утрошка по рачунима 
председника општине и председнице 
Скупштине општине, пријем странака, 
припрема података за министарство, 
материјала за информационе табле у парку, 
инфо-табле за поставку слика М. Бесарабића 
(срб/енг), урађена поставка уметничких 
слика М. Бесарабића из Народне библиотеке 
и поставка уметничких слика са пратећом 
конструкцијом у ходнику у приземљу зграде, 
вршен најам аутобуса за организована 
путовања, набавка спортске опреме за 
награђиване спортисте, вршено одржавање и 
припрема сала за састанке (набавка застава, 
постављање носача за видео-пројектор, 
замена клима-уређаја), сарадња са ЦЗСР 
за емисију ‘’С Тамаром у акцији’’, израђен 
календар манифестација.

Током извештајног периода лицу 
овлашћеном за поступање по захтевима 
за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја достављено је 29 захтева, 
од чега су 5 поднели грађани, 22 невладине 
организације и друга удружења грађана 
и 2 остали. Изјављена је једна жалба и 
достављен одговор по жалби. Остали захтеви 
су усвојени и достављен одговор, однсно 
информације у поседу органа општине. 
У јануару ове године поднет је годишњи 
извештај Поверенику за иформације од 
јавног значаја. 

Информатор о раду је ажуриран 
током читаве године, закључно са 15.01.2018. 
године, а одељењима је упућиван захтев за 
доставу информација.

Агенцији за борбу против корупције 
достављено је 1 обавештење о ступању лица 
на функцију (обавезом по Правилнику о 
систематизацији радних места од 10.10.2017. 
године), а функционерима обавештења за 
доставу извештаја о примљеним поклонима.

Координатор за односе с јавношћу 
у протеклој години учествовао је на 

Регионалној ECDL конференцији и 
семинару и у пројекту ‘’Безбедност деце на 
интернету’’.

У саставу Комисије за спровођење 
Конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја из области 
јавног информисања израђен је извештај по 
Конкурсу за 2016. и спроведен Конкурс за 
2017. годину.

У оквиру радног места Послови 
планирања одбране и заштите од 
елементарних непогода вршени су 
следећи послови:  достављање извештаја 
и нарезивање дискова са ажурираним 
деловима Плана одбране по роковима Управе 
РЦМО Крагујевац, припрема материјала за 
седнице већа и скупштине у вези одбране,  
припремање и предаја извештаја у РЦМО 
Крагујевац, спаљивање докумената по 
истеку рока. Укупан број предмета у 
деловоднику из ове области је 40.

У области цивилне заштите 
рађена је израда и ажурирање Процене 
угрожености од елементарних непогода  
општине, прикупљани подаци и достављани 
израдиоцу исте, учешће у изради Плана 
заштите и спасавања од елементарних 
непогда, прикупљани подаци и достављани 
израдиоцу исте по старој методологији, а 
након тога ношен Плана у МУП Одељење за 
ванредне ситуације ради давање сагласности, 
израда Оперативног Плана за воде 2.реда за 
2017. годину и ношење  у ЈВП ,,Србијаводе’’ 
РЈ у Смедерево на давање мишљења на 
исти. По добијању позитивног Мишљења  
Оперативни план је предат на усвајање 
Општинском штабу, већу и скупштини. У 
току године вршено је редовно ажурирање 
истог.

Редовно је вршен обилазак вода 
II реда на територији општине Велико 
Градиште и подношен извештај Штабу за 
вандредне ситуације са предлозима мера 
за спровођење Плана. Укупно 15 насеља. 
Рађено је на спровођењу детаљног плана за 
ерозиона подручја 1,2 и 3 Општине -КО Рам.
са пописом парцела на ерозионом подручју. 
Обрађено је укупно 1950 катастарских 
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парцела у КО Рам са назначеним 
противерозионим мерама.

У јулу и августу месецу је  извршено  
3 противпожарна дежурства а током целе 
године је вршена сарадња са Одељењем за 
ванредне ситуације МУП-а у Пожаревцу 
.   Службени одлазак у Институт Јарослав 
Черни из Београда око спровођења 
Еродибилног Плана за територију општине 
ВеликоГрадиште.  Израда месечних 
извештаја о раду  Укупан број предмета у 
деловоднику је  60.

У оквиру радног места Послови 
одбране и спасавања у ванредним 
ситуацијама: свакодневно  су прикупљани 
подаци од субјеката за ажурирање  Плана 
одбране општине Велико Градиште, вршено 
је печатирање свих страна Плана одбране 
црвеним мастилом, припрема материјала за 
седнице већа и скупштине у вези одбране  и 
присуствовање седницама Општинског већа 
и Скупштине општине  по свим питањима 
одбране разматраним  на седницама ових 
органа, учествовање на семинарима у 
Управи  РЦМО Крагујевац у вези израде 
Плана. Ношење Плана на усаглашавање 
у РЦМО Крагујевац,  ажурирање Плана 
по сегментима, свакодневни контакт  са 
Центром  МО Велико Градиште у вези 
Послова одбране и заштите. Вршен је 
обилазак овлашћеног радника ЦМО 
Вел. Градиште по плану у току године и 
састављање Записника о обиласку у вези 
одбране, достављање тражених извештаја 
Управи РЦМО Крагујевац и  ЦМО Велико 
Градиште, спаљивање докумената по истеку 
рока  12 пута/једном месечно/.  Укупан број 
предмета у деловоднику   40.

Из области цивилне заштите рађено 
је ажурирање  Процене угрожености 
територије општине Велико Градиште 
од елементарних непогода, учествовање 
у израда Плана заштите и спасавања 
од елементарних непогда, прикупљање 
података и достављање израдиоцу исте,  
израда Оперативног Плана за воде 2. реда 
за територију Општине Велико Градиште 
за 2017. годину и ношење истог у ЈВП 
,,Србијаводе’’ РЈ у Смедерево на давање 

Мишљења. По добијању позитивног 
Мишљења достављање Оперативног 
плана на усвајање Општинском већу и 
Скупштини, ажурирање истог  у току године, 
израда Извештаја о раду и Програма рада 
Општинског штаба за Ванредне ситуације, 
општине Велико Градиште за 2017. годину и 
усвајање истих на седници Штаба. Припрема 
седница општинског Штаба (израда Сазива 
и достављање материјала члановима штаба 
за седнице). Вођење записника на седницама 
штаба, сарадња са Одељењем за ванредне 
ситуације МУП-а у Пожаревцу током целе 
године.

Редовно су достављаи извештаји 
Одељењу за ванредне ситуације у 
Пожаревцу у вези послова Цивилне заштите 
и ванредних ситуација за општину Велико 
Градиште, службени одлазак у  Институт 
Јарослав Черни из Београда око спровођења 
Еродибилног плана за територију општине 
Велико Градиште, припремљен је предлог 
Решења за постављење-замену чланова 
општинског штаба за Општинско веће, 
обилазак  и преглед  вода 2. реда на територији 
општине у 15 насеља и достављање 
извештаја команданту штаба, начелнику 
ОУ и руководиоцу одељења. Уађено је 17 
обавештења  о гађању ВП  Пожаревац на 
стрелишту у песковима и достављање истог   
МЗ Пожежено, МЗ Кусиће и МЗ Триброде, 
ради обавештења грађана наведених насеља  
и 12 месечних извештаја о раду.   Укупан 
број предмета у деловоднику је 60.

Канцеларијски послови за Скупштину 
и Општинско веће: у оквиру овог реферата, 
врше се стручни и организациони послови 
који се односе на припрему седница већа, 
скупштине и радних тела, обраду предлога 
аката, обраду аката усвојених на седницама, 
уређивање, евидентирање и чување изворних 
аката и докумената о раду Скупштине 
и Општинског већа, административни и 
технички послови за потребе функционера.

У извештајном периоду одржано 
је 25 седнице Општинског већа и донето 
97 одлука, 79 решења и 56 закључака, 
правилника и програма.  У истом периоду 
одржано је 8 радних и 1 свечана седница 
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Скупштине општине. Донето је 73 одлуке, 
126 решења и 15 програма. У рад је примљено 
350 предмета, издато 112 потврда за гориво 
и 150 налога за службено путовање.

У оквиру одељења вршени су послови 
чишћења, одржавања и обезбеђења зграде 
Општине и службених просторија, превоз 
моторним возилима и старање о њиховом 
одржавању; умножавање материјала за 
седнице скупштине, општинског већа, 
радних тела и комисија; достављање решења 
и других докумената из надлежности органа 
општине; набавка материјала; ситног 
инвентара и основних средстава за потребе 
општинске управе, СО и Општинског већа.

Број: 016-60/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 40 став 
1 тачка 11 Статута општине Велико Градиште 
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, 
бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана 41. Закона 
о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 – испр.), на предлог Општинског 
већа општине велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште 
на својој 15. седници одржаној дана 26.02.2018. 
године, донела је
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.
Разрешавају се дужности председника 

и чланова Управног одбора Јавне установе 
„Народни музеј Велико Градиште“ следећа лица:

1. Новица Стокић из Великог Градишта, 
председник Управног одбора,

2. Тања Купрешак из Великог 
Градишта,члан,

3. Јасмина Штрбац из Дољашнице, члан.

Члан 2.
За председника и чланове Управног 

одбора Јавне установе „Народни музеј Велико 
Градиште“ именују се следећа лица:

1. Зоран Милојковић из Великог Градишта, 
председник Управног одбора,

2. Гордана Стојковић Радовановић из 
Великог Градишта, члан,

3. Миодраг Илић из Великог Градишта, 
члан.

Члан 3.
Мандат именованом председнику и 

члановима Управног одбора траје до истека 
мандата Управног одбора Јавне установе 
„Народни музеј Велико Градиште“.  

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“.
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О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е

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. 

Чланом 41 Закона о култури („Службени 
гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
прописано је да Установом управља управни 
одбор, да Управни одбор установе има најмање 
три члана, да чланове управног одбора именује 
и разрешава оснивач, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности 
и да Председника управног одбора именује 
оснивач из реда чланова управног одбора. 

Сагласно напред наведеним одредбама 
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: 02-8/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

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 15. седници одржаној дана 26.02.2018. 
године, донела је, 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

МАЈИЛОВАЦ

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског 

одбора Основне школе „Вук Караџић“ 
Мајиловац:

1. Бранкица Макуљевић из Великог 
Градишта, представник запослених.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне 

школе „Вук Караџић“ Мајиловац именује се:
1. Зорана Михајловић, проф разредне 

наставе из Великог Градишта, 
представник запослених.

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. 
Школски одбор као орган управљања има 
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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.

Бранкица Макуљевић поднела је 
Скупштини општине Велико Градиште 
07.02.2018. године оставку на место члана 
Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац.

Основна школа „Вук Караџић“ 
Мајиловац упутила је дана 07.02.2018. године 
Допис којим је обавестила Скупштину општине, 
да је на седници наставничког већа ОШ „Вук 
Караџић“ Мајиловац одржаној 01.02.2018. 
године, за члана Школског одбора из редова 
запослених предложена Зорана Михајловић, 
проф разредне наставе.

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: 02-9/2018-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 1. и 12. Правилника 
о мерилима за утврђивање економске 
цене програма васпитања и образовања у 
предшколским установама («Сл. гласник 
РС», бр. 146/2014), и члана 82. Статута 
општине Велико Градиште („Службени  
гласник  општине  Велико  Градиште“, 
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 
Општинско веће општине Велико Градиште 
на 41. седници одржаној 14.02.2018. године 
доноси:

ОДЛУКУ 
о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања у Предшколској 
установи „Мајски цвет“

Велико Градиште

Члан 1

Овом одлуком утврђује се економска 
цена програма васпитања и образовања 
у Предшколској установи „Мајски цвет“ 
Велико Градиште, чији је оснивач општина 
Велико Градиште.  

Члан 2

Утврђује се економска цена програма 
васпитања и образовања у Предшколској 
установи „Мајски цвет“ Велико Градиште и 
то: 

- за целодневни боравак деце, у износу 
од 25.080,00 динара по детету 

- за целодневни припремни 
предшколски програм, у износу од 
20.500,00 динара по детету,

- за полудневни припремни 
предшколски програм, у износу од 
15.000,00 динара по детету,

- за четворосатни боравак деце 
припремног предшколског програма, 
у износу од 8.000,00 динара,

- за полудневни боравак деце у сеоским 
групама,  у износу од 7.500,00 динара,

- за полудневни припремни 
предшколски програм у сеоским 
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групама (4+2 сата), у износу од 
2.500,00 динара,

- четворосатни припремни 
предшколски програм деце у сеоским 
васпитним групама је бесплатан за 
родитеље.

Дневна економска цена по детету 
утврђује се дељењем месечне економске 
цене по детету из става 1. овог члана са 
бројем радних дана у месецу.  

Члан 3

Учешће корисника услуга у 
економској цени по детету износи 20% од 
утврђене економске цене и износи:

- за целодневни боравак деце, у износу 
од 5.000,00 динара по детету 

- за целодневни припремни 
предшколски програм, у износу од 
4.100,00 динара по детету,

- за полудневни припремни 
предшколски програм, у износу од 
3.000,00 динара по детету,

- за четворосатни боравак деце 
припремног предшколског програма, 
у износу од 1.600,00 динара,

- за полудневни боравак деце у сеоским 
групама,  у износу од 1.500,00 динара,

- за полудневни припремни 
предшколски програм у сеоским 
групама (4+2 сата), у износу од 500,00 
динара,

- четворосатни припремни 
предшколски програм деце у сеоским 
васпитним групама је бесплатан за 
родитеље.

Члан 4

Родитељима који имају уписана 
два детета, цена ће се умањити за 10% по 
детету. 

За дане одсуства корисник плаћа 
износ од 50% од утврђеног износа из члана 
3. ове одлуке. 

У случају проглашења ванредне 
ситуације или елементарне непогоде за дане 
одсуства детета услуга се не наплаћује. 

У случају више силе (реконструкције, 
санације, адаптације објекат и др.) уколико 
установа не обезбеди адекватан боравак 
детета у другом објекту за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује.

Члан 5

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Сл. гласнику 
општине Велико Градиште“, а примењиваће 
се од 1. марта 2018. године. 

 
Број: 60-2/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за  случај незапослености  („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010) и чл. 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), уз прибављено мишљење Локалног 
савета за запошљавање бр. 401-35/2018-01-1 од 13.02.2018.  године,  
Општинско веће општине Велико Градиште на 41. седници одржаној дана 14.02.2018. године, 
доноси  

 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1 
Усваја се Локални акциони план за запошљавање општине Велико Градиште за 2018. годину. 

 
Члан 2 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења  исте. 
 
 
 
 

Образложење 
 

На основу члана  41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за  случај незапослености  
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/») и члана 82. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору је израдило предлог Локалног акционог 
плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2018. годину. Након прибављеног мишљења 
Локалног савета за запошљавање,  предлог Локалног акционог плана за запошљавање достављен је 
општинском Већу  на усвајање, а у складу са чл. 41 став 1. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/») 

Локални акциони план је у израђен у складу са Националним планом за запошљавање за 
2018.годину („Сл. гласник РС” број 120/2017) Националним планом запошљавања за 2018.годину је 
предвиђено да јединица локалне самоуправе, можедо 19. фебруара 2018. године, преко надлежне 
филијале НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање за учешће у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања. Из тог разлога је неопходно да се Локални 
акциони план за запошљавање општине Велико Градиште ступа на снагу пре наведеног датума.  
 
Број: 401-36/2018-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                                                                                                                      Драган Милић,с.р. 
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 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
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I УВОД  
     Локални акциони план запошљавања општине Велико Градиште за 2018 годину  (у даљем тексту: 
ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018. години 
за територију општине Велико Градиште. Низом мера биће подржано оснаживање и запошљавање 
незапослених из категорија теже запошљивих лица, при чему ће приоритетна подршка бити усмерена 
на младе до 30 година живота, вишкове запослених, незапослене старије од 50 година, незапослене 
без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно незапослене, радно способне кориснике 
новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, Роме и тд. Осим мера и активности наведених 
у овом акционом плану у 2018. години ће бити реализоване и друге мере и активности за подстицање 
запошљавања које спроводе Национална служба за запошљавање, у складу са својим програмом рада 
и расположивим финансијским средствима, као и друге организације и институције у складу са 
утврђеним надлежностима. 
     При изради ЛАПЗ за 2018. годину узети су у обзир стратешки правци и циљеви Националне 
стратегије запошљавања за период 2011-2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11), циљеви, 
приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената као 
и Национални акциони план запошљавања за 2018 годину. („Сл. гласник РС” број 120/2017).   
 
 
II ПРАВНИ ОСНОВ 
     Правни основ за доношење Акционог плана садржан је у одредби члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 у 
даљем тексту: Закон), којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по 
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план 
запошљавања. Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална самоуправа, која у оквиру 
свог локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за 
финансирање одређеног програма или мере активне политике апошљавања, може поднети захтев 
Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и мера. Услов за одобравање 
суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да локална самоуправа има 
формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања, обезбеђено 
више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мера и усклађене 
програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта 
рада. 
 
     Успешно остваривање ЛАПЗ-а и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и 
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога је Одељење за привредни и  
економски развој и дијаспору општине Велико Градиште у припреми и изради Акционог плана 
користила податке Националне службе за запошљавање - Филијала Пожаревац, Испостава Велико 
Градиште и Републичког завода за статистику. На Акциони план претходно мишљење дао је Локални 
савет за запошљавање општине Велико Градиште (у даљем тексту: Савет за запошљавање).  
 
III.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  И КЉУЧНИ 
СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
Општина Велико Градиште налази се у североисточном делу Србије у подножју Карпата и 
Хомољских планина, на уласку у Ђердапску клисуру и припада Браничевском округу. 
Општина Велико Градиште се на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку са 
општином Кучево, а на истоку са општином Голубац. На северу је општина омеђена Дунавом који је 
у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније. 
Велико Градиште је град и седиште општине Велико Градиште чији је географски положај одређен 
са 44º 45' 14'' северне ширине и 21º 30' 29'' источне дужине .Лежи на 1.059. киломерту десне обале 
тока Дунава (који је природна граница са Румунијом) са једне, и ушћа Пека у Дунав са друге стране. 
У његовој непосредној близини, на 3 km од центра града, налази се познато туристичко  одредиште 
Сребрно језеро. 
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Територија општине Велико Градиште заузима површину од 344км². Према подацима пописа 
становништва из 2011.године, на територији општине Велико Градиште живи 17.610 становника, од 
чега 5.825 становника  у граду, а остали у сеоским насељима.  
Према попису из 2011.године на територији општине Велико Градиште живи 258 Рома.  
Према расположивим подацима РЗС из 2011. године, структура становиштва старог 15 више година 
,према степену стручне спреме, може се закључити да је : 
- 27,50% становништво без школске спреме 
- 35,61% има само основно образовање 
- 29,38% има завршено средње образовање 
- 3,23% више образовање,3,85% а високо образовање 
- 36,46% становништва преко 15 година има средње, више или виско образовање 
Велико Градиште је административни, привредни и културни центар општине, а близина Сребрног 
језера га чини туристичко-рекреативним центром ширег подручја. 
Јужним делом општине пролазе магистрални пут Београд - Кладово који је главна комуникацијска 
веза Великог Градишта са осталим градовима, као и железничка пруга дужине 17км. Од Београда 
општина Велико Градиште је удаљена око 116 км, а од Пожаревца, седишта Браничевског округа, 35 
км. 
Поред друмског, развијен је и речни саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља Европе и 
повезује западну Европу са Црним морем. Велико Градиштанско пристаниште прихвата бродове 
свих величина и намена, од луксузних туристичких до транспортних баржи и шлепова. Велико 
Градиште је пристаниште и обавезна улазно - излазна царина за све стране бродове који Дунавом 
долазе из црноморских лука на путу за Беч.  
Најближа ваздушна лука у општини Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у Београду. 
 
Основни правци развоја, дефинисани Локалном стратегијом одрживог развоја општине 
Велико Градиште 2010-2014 су: 
1. Развој туризма-проширење туристичке понуде  
2. Стврање амбијента за задржавање и привлачење младих у општини  
3. Развој пољопривреде- модернизација и стандардизација 
4. Побољшање инфраструктуре 
5. Очување природних реусрса 
6. Подизање нивоа социјалне заштите 
   

IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 
Основни статистички показатељи: 
    Просечна зарада у општини Велико Градиште по запосленом за децембар месец 2017. године, 
износила је 35.643,00 РСД, просечна зарада за Браничевски округ је износила 47.876,00  РСД. 
      Укупан број незапослених у општини Велико Градиште је 1303 лица (Стање на дан 31.01.2018. 
године), што је 67 лица мање од стања на дан 19.12.2016. године када је на евиденцији НСЗ били 
1.370 лица.  
 
1. ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЈА 
 
Општина Велико Градиште је према попису становништва из 2011.године имала 17.610 становника 
са сталним пребивалиштем. На основу анализе кретања становника у последњих педесет година, 
може се закључити да је број становника у константном опадању, при чему се уочавају миграције из 
сеоских насеља у градско, а нарочито је изражено смањивање укупног броја становника у мањим 
насељима.  
 

Година 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Велико 
Градиште 

27.819 28.019 27.929 27.174 20.659 17.610 

Градска 
насеља 

3.391 4.075 4.977 5.973 5.658 5.825 

Остала 
насеља 

24.428 23.944 22.952 21.201 15.001 11.785 

Табела 1:  Број становника у општини Велико Градиште Извор: Републички завод за 
статистику 
 
Општину Велико Градиште карактеришу неповољна демографска кретања, односно стање дубоке 
старости,где око 23% становништва чини становништво преко 65 година. 
 

Становништво 
према старости 

0-14 година 15-64 година 65 и више година 

Број 2.329 11.274 4.007 
% 13% 64% 23% 

Табела 2: Преглед становништва према старости Извор: Републички завод за статистику 
 
Према подацима којима располаже Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општине 
Велико Градиште, на раду у иностранству се налази 5.289 становника са наше територије, што чини 
23% укупног становништва општине. 
 
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 
    Евиденцију о броју незапослених лица на територији Републике Србије води Национална служба 
за запошљавање. Почетком деловања јавне службе запошљавања сматра се 1921. година,  када је 
објављен један од првих прописа којима се регулише област запошљавања- „Закон о заштити 
радника“.     
 
       Национална служба за запошљавање је модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим 
лицима и послодавцима у Србији. Носилац је активности и мера предвиђених Националним 
акционим планом запошљавања Републике Србије.  
 
     Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две Покрајинске службе, 34 филијале, 21 
служба и више од 120 испостава у свим окрузима у Републици Србији. У Великом Градишту се 
налази испостава филијале Пожаревац. 
 
2.1 Кретање незапослености у општини Велико Градиште у последњим годинама  
 
     Проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне 
привредне активности и ниска запосленост у формалној економији и даље су веома присутни. 
Тржиште рада и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености, ниског учешћа 
запослености  у приватном сектору, ниске мобилности радне снаге. Поред тога незапосленост у 
општини Велико Градиште има дугорочни, структурни и транзициони карактер. 
 
     Опште карактеристике тржишта рада су неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико 
учешће дугорочно незапослених и велики прилив вишка запослених из предузећа која се 
реструктурирају и приватизују или су у поступку стечаја, неповољна старосна и квалификациона 
структура незапослених, висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који 
припадају теже запошљивим категоријама, као и велики број ангажованих у сивој економији. 
 
2.2. Квалификациона, полна  и  старосна  структура незапослених 
 
Структура незапослених лица према степену стручне спреме   
 
Укупан број незапослених лица на територији општине Велико Градиште је 1303 лица од чега је : 
-          89 лица са вишом и високом стручном спремом  

- 575 лица са средњом стручном спремом 
- 639 лице са I и II степеном стручне спреме 
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насеља 

24.428 23.944 22.952 21.201 15.001 11.785 

Табела 1:  Број становника у општини Велико Градиште Извор: Републички завод за 
статистику 
 
Општину Велико Градиште карактеришу неповољна демографска кретања, односно стање дубоке 
старости,где око 23% становништва чини становништво преко 65 година. 
 

Становништво 
према старости 

0-14 година 15-64 година 65 и више година 

Број 2.329 11.274 4.007 
% 13% 64% 23% 

Табела 2: Преглед становништва према старости Извор: Републички завод за статистику 
 
Према подацима којима располаже Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општине 
Велико Градиште, на раду у иностранству се налази 5.289 становника са наше територије, што чини 
23% укупног становништва општине. 
 
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 
    Евиденцију о броју незапослених лица на територији Републике Србије води Национална служба 
за запошљавање. Почетком деловања јавне службе запошљавања сматра се 1921. година,  када је 
објављен један од првих прописа којима се регулише област запошљавања- „Закон о заштити 
радника“.     
 
       Национална служба за запошљавање је модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим 
лицима и послодавцима у Србији. Носилац је активности и мера предвиђених Националним 
акционим планом запошљавања Републике Србије.  
 
     Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две Покрајинске службе, 34 филијале, 21 
служба и више од 120 испостава у свим окрузима у Републици Србији. У Великом Градишту се 
налази испостава филијале Пожаревац. 
 
2.1 Кретање незапослености у општини Велико Градиште у последњим годинама  
 
     Проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне 
привредне активности и ниска запосленост у формалној економији и даље су веома присутни. 
Тржиште рада и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености, ниског учешћа 
запослености  у приватном сектору, ниске мобилности радне снаге. Поред тога незапосленост у 
општини Велико Градиште има дугорочни, структурни и транзициони карактер. 
 
     Опште карактеристике тржишта рада су неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико 
учешће дугорочно незапослених и велики прилив вишка запослених из предузећа која се 
реструктурирају и приватизују или су у поступку стечаја, неповољна старосна и квалификациона 
структура незапослених, висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који 
припадају теже запошљивим категоријама, као и велики број ангажованих у сивој економији. 
 
2.2. Квалификациона, полна  и  старосна  структура незапослених 
 
Структура незапослених лица према степену стручне спреме   
 
Укупан број незапослених лица на територији општине Велико Градиште је 1303 лица од чега је : 
-          89 лица са вишом и високом стручном спремом  

- 575 лица са средњом стручном спремом 
- 639 лице са I и II степеном стручне спреме 
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Посматрано према степену стручне спреме  највећу процентуалну вредност заузимају лица са I 
степеном стручне спреме, након чега следе лица са IV степеном стручне спреме, иза чега следе лица 
са III степеном,  док најмањи процента заузмају лица са V степеном стручне спреме (табела 3).  
 

Степен стручне 
спреме I II III IV V VI VII Укупно 

Жене 272 40 150 150 1 34 25 698 

Укупно 542 97 278 297 3 49 37 1303 

Проценат броја 
незапослених 

према стручној 
спреми у односу 
на укупан број 
незапослених 

41.59% 7.44% 21,33% 22.79% 0.23% 3,77% 2,85% 100% 

Табела 3:Незапосленост према степену стручне спреме у општини Велико Градиште 
                                              (стање на дан 31.01.2018.год.) 
 
Старосна и полна  структура незапослених лица  
 
Посматрано према годинама старости највећу процентуалну вредност заузимају лица од 25-40 
година, а затим следе лица  од 40 до 55 година и млади до 24 година старости (табела4 ). 

Године старости до 24 година 25-40 година  
40-55 година 

55 и више 
година Укупно 

Жене 94 279 243 
82 698 

Укупно 160 484 457 
202 1303 

Проценат броја 
незапослених према 
годинама старости  у 
односу на укупан број 

незапослених 

12.28% 37,15% 

 
 

  35,07% 15,50% 100% 

Табела 4:Незапосленост према старосној и полној структури у општини Велико Градиште 
(стање на дан 31.01.2018.год.) 
 
 
2.3. Осетљиве групе незапослених (теже запошљиве категорије) 
 
Kao теже запошљиве групе, издвајају се: жене, млади (15-24 године), старији (55-64 године) и особе 
са инвалидитетом. 
 
Незапосленост жена 
 
Незапосленост жена у Републици Србији израженија је од незапослености мушкараца. Разлике у 
стопама активности и запослености код жена и мушкараца и даље су присутне. 
У општини Велико Градиште тај однос је 53,57 % према 46,43% у корист жена на дан 31.01.2018.год. 
док на дан 30.11.2016.године је био 53,39% према 46,61% што показује да се повећава проценат 
незапослености жена.  
 
Незапосленост младих (15-24 година) 
 
Незапосленост младих старосне доби 15-24 у Републици Србији је веома изражена. Незапосленост 
младих старосне доби 15-24 година у општини Велико Градиште је 12,28% што је знатно нижи 
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проценат у односу на просек у Републици Србији, а и незапосленост чија се стопа из године у годину 
смањује на територији општине Велико Градиште.  
 
Незапосленост старијих (55-64 година) 
 
   У овој старосној групи има 202 лице , 15,50% у 2017. у односну на укупан број незапослних лица.  
Велики број старијих лица у периоду транзиције и економске кризе остао је без посла што узрокује 
овај број незапослених доби преко 55 година. 
 
Особе са инвалидитетом 
 
 На евиденцији НСЗ у Великом Градишту има 11 особа са инвалидитетом, од којих је 6 жена.  
Од укупног броја незапослених укупно има 62 лица, од чега 56 жена привремено 
неспособних/неспремних за рад.  
 
 
V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ДЕФИНИСАНИ 
НАЦИОНАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Програми и мере активне политике запошљавања утврђениим Националним акционим планом, које 
ће током 2018. години спроводити НСЗ, реализују се у складу са Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом и правилима о контроли државне помоћи.  
Програми и мере активне политике запошљавања који ће се у циљу подстицања запошљавања у 2018. 
години реализовати су: 
 

1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење 
Повезивање понуде и тражње на тржишту рада кроз пружање услуга послодавцима и тражиоцима 
запослења - подршка лицима у процесу активног тражења посла у складу са договореним 
индивидуалним планом запошљавања (саветовање усмерено на избор одговарајућих послова, 
развијање вештина активног тражења посла путем обука за активно тражење посла, клуба за 
тражење посла), успостављање контакта са послодавцима и задовољавање исказаних потреба, 
селекција и упућивање лица које тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање радног 
односа или другог радног ангажовања, организовање сајмова запошљавања и др.  
 

2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере  
Информисање и саветовање о могућностима за развој каријере, психолошка процена за потребе 
запошљавања, укључивања у програме додатног образовања и обука и програме предузетништва, 
тренинг самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла, радионица за 
психолошку подршку планирању каријере (за потенцијалне вишкове запослених), организовање 
сајмова професионалне оријентације, учешће на другим манифестацијама које се тичу планирања 
каријере и др. 
 

3. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих  
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и средња предузећа, могу 
за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити право на субвенцију 
за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у 
једнократном износу.  
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција може применити, су:  

1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади који 
посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања; 

2) старији од 50 година који имају статус вишка запослених; 
3) Роми; 
4) особе са инвалидитетом; 
5) радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
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6) дугорочно незапослени; 
7) жртве породичног насиља; 

 
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. 
години, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним 
прописом Владе износи за општину Велико Градиште: - 200.000,00 динара по кориснику; 
Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно способнх корисника 
новчане социјалне помоћи, младих до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског 
старања и жртава породичног насиља увећавају за 20% тако да износе: - 240.000,00 динара по 
кориснику;  
Реализација програма прати се 12 месеци. 
 

4. Подршка самозапошљавању 
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за 
самозапошљавање.  
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошавања састоји се од 
информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој 
години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке, у пословним 
центрима НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др. 
Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције, у једнократном 
износу од 180.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика 
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.  
 
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

1) млади до 30 година старости,  
2) вишкови запослених, 
3) Роми,  
4) особе са инвалидитетом, 
5) жене. 

 
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном износу од 
200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, 
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.  
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу 
од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика 
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни 
однос.  
Реализација програма прати се 12 месеци. 
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапошљавања, исплатити 
новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално осигурање. 
 

5. Додатно образовање и обука  
Годишњим програмом додатног образовања и обуке утврђују се програми и мере додатног 
образовања и обуке који се реализују у 2018. години, односно програми и мере којима лица стичу 
нова знања, вештине и радно искуство. Овај програм заснива се на анализи потреба тржишта рада, 
односно потреба послодаваца у погледу потребних знања и вештина неопходних за обављање 
конкретних послова, утврђених у контактима са послодавцима. У складу са тим реализоваће се 
додатно образовање и обуке за она подручја рада у којима постоји дефицит знања и вештина. 
Годишњи програм додатног образовања и обука подразумева спровођење следећих програма и мера: 
 

5.1. Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, 
за које је стечено одговарајуће образовање –квалификација, ради обављања приправничког 
стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно 
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм је 
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намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим 
образовањем и реализује се без заснивања радног односа. Програм се реализује код 
послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% укупно планираних у 
овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, 
образовања, социјалне заштите и правосуђа. Изузетно, на територији АП Косово и Метохија 
и девастираних подручја1 на територији Републике Србије, програм стручне праксе 
реализује се код послодавца који припада приватном или јавном сектору, при чему приватни 
сектор има приоритет. Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ 
финансира програм најдуже до 12 месеци.  

5.2. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и 
дугорочно незапослена лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 18 месеци 
– подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова 
заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору. Програм је 
намењен следећим категоријама незапослених лица, без обзира на године живота: 
       - лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима која су 
завршила функционално основно образовање одраслих; 
       - лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на евиденцији 
незапослених дуже од 18 месеци - са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту 
стеченог образовања и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, 
вештине и компетенције за обављање специфичних послова. Послодавац заснива радни 
однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на накнаду трошкова 
зараде за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац има обавезу да задржи лице у 
радном односу још 3 месеци након завршетка програма. У случају да послодавац заснује 
радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека 
трећег месеца, односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова зараде за још 
три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има обавезу да задржи 
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања. 

5.3. Обуке за тржиште рада – стицање стручних додатних теоријских и практичних знања и 
вештина у складу са потребама тржишта рада и послодаваца, а са циљем унапређења 
запошљивости незапослених лица првенствено теже запошљивих без квалификација или са 
ниским квалификацијама. 

5.3.1. Специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама тржишта рада - стицање нових 
знања, вештина и способности незапослених лица у области информационих технологија, 
са циљем повећања нивоа конкурентности и запошљивости. 

5.4. Обуке на захтев послодавца – за незапослене - стицање додатних знања и вештина 
потребних за обављање послова на конкретном радном месту, на захтев послодавца који 
припада приватном сектору, као и предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом која послују са већинским државним капиталом, 
уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама за 
конкретно радно место, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама 
конкретног радног места. Обавеза послодавца је да заснује радни однос, у складу са законом, 
са лицем које заврши обуку (уз могућност да, на основу поднетог образложеног захтева, са 
лицем заснује радни однос и за време трајања обуке).  

5.5. Обука за потребе послодавца за запосленог - послодавац може поднети захтев НСЗ за 
учешће у финансирању трошкова обуке за запосленог коме недостају додатна знања и 
вештине за обављање послова и радних задатака са циљем одржања запослења код тог 
послодавца. Трошкове учешћа у финансирању обуке за запосленог може да сноси НСЗ у 
складу са расположивим средствима и прописима за доделу државне помоћи, а на предлог 
тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра надлежног за 
послове запошљавања. Ближе критеријуме и услове за укључивање запосленог у обуке за 
потребе послодавца прописује министар надлежан за послове запошљавања. 
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5.6. Функционално основно образовање одраслих - стицање основног образовања у складу са 
законом, уз могућност стицања компетенције за обављање једноставних послова. Програм 
је намењен незапосленим лицима без основног образовања.  

 
Накнада трошкова додатног образовања и обуке као и висина учешћа НСЗ у трошковима реализације 
додатног образовања и обуке, у зависности од врсте програма, дефинишу се Програмом рада НСЗ за 
2018. годину у складу са расположивим средствима.  
 

6. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај незапослености 
 
Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца 
од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, једнократно се исплаћује 
30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално осигурање) која би му 
била исплаћена за преостало време до истека права на новчану накнаду. 
 

7. Јавни радови 
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.  
У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са 
инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба да припада 
следећим категоријама: 
 

1) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  
2) Роми; 
3) лица без квалификација/са ниским квалификацијама; 
4) вишкови запослених; 
5) лица која посао траже дуже од 18 месеци. 

 
Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад који кроз 
редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ. 
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у 
складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова 
користе се за:  
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о 
привременим и повременим пословима у висини до 18.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд 
радних часова односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава 
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање); 
2) накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица (максимално до 2.000 динара по 
лицу, за сваки месец ангажовања); 
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до 2.000 динара по лицу, 
једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 
4) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је 
завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по 
интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По 
завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама. 
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.  
Јавни радови се могу организовати и за област културе на којима се искључиво ангажују особе са 
инвалидитетом.  
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и 
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, 
предузетници, задруге и удружења.   
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8. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом 
 
Поред приоритетног укључивања у програме и мере активне политике запошљавања утврђене овим 
акционим планом, за незапослене особе са инвалидитетом, у циљу подстицања запошљавања, 
реализују се и мере у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом и то: 
 

8.1. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства - послодавац 
који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на 
субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци. Субвенција зараде се одобрава у висини до 
75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али 
не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду. 
 

8.2. Подршка особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима 
уз: 
- прилагођавање радног места (кроз техничко и технолошко опремање радног места, средстава за 
рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом) 
рефундацијом послодавцу примерених трошкова прилагођавања радног места у висини до 
400.000,00 динара стварних трошкова за прилагођавање радног места по особи са инвалидитетом, 
- пружање стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом (радна асистенција код 
увођења у посао или на радном месту) рефундацијом послодавцу трошкова зараде за лице које је 
ангажовано на пружању стручне подршке у висини до 50.000,00 динара месечно за пун фонд радних 
сати односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом на 
месечном нивоу, увећаних за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у 
трајању до 12 месеци. 
 
9. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 

локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ) 
 
У 2018. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то: 

1) Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена лица 
из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног тржишта 
рада утврђеним у ЛАПЗ;  

2) Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица уколико на 
евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама односно 
постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места; 

3) Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове 
запослених и дугорочно незапослене; 

4) Субвенција за самозапошљавање - одобрава се ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач 
заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама 
локалног економског развоја у ЛАПЗ;  

5) Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих - 
може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже 
запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и 
наведене у ЛАПЗ; 

Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из 
средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да аутономна покрајина односно јединица локалне 
самоуправе има: 

1) формиран локални савет за запошљавање; 
2) усвојен ЛАПЗ;  
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3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ  
4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или 

мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар 
надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17) може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине 
потребних средстава. 

VI ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
      
   Подршка запошљавања на локалном нивоу предвиђена је мерама активне политике запољавања 
дефинисане овим ЛАПЗ-ом. Један од основних циља општине Велико Градиште јесте успостављање 
стабилног и одрживог тренда раста запослености. Кључни елементи политике запошљавања 
усмерене ка повећавању запослености су: подршка постојећој привреди, подршка домаћим и 
страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијског постицаја. 
Такав приступ треба да доведе до стабилног раста запослености, отварања нових радих места и 
спречавање искључености са тржишта рада.  
 Поред Министарства рада и социјалне политике и Националне службе за запошљавање, носилац 
политике запошљавања на територији општине Велико Градиште је и локална самoуправа , чије 
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору обавља послове: праћење и спровођење мера 
у области активне политике запошљавања, израда ЛАПЗ-а, утврђивање делатности и критеријума за 
спровођење мера политике запошљавања.  
  
 Локални савет за запошљавање општине Велико Градиште основан је 03.04.2006. године  одлуком 
Скупштине општине (Службени гласник 3/2006).  Нови састав Локалног савета за запошљавање је 
именован  Решењем о разрешењу у избору члана локалног савета за запошљавање општине Велико 
Градиште број 020-49/2015-01-1 („Службени гласник Општине Вел. Градиште“ бр 3/2015) Савет 
броји 7 чланова од чега су: један представник Националне службе зазапошљавање, два представника 
незапослених лица, један представник из области образовања, један представник синдиката , један 
представник предузетнака и један представник локалне самуправе.  
 
  Законом је уређено да је савет за запошљавање саветодавно тело које оснивачу даје мишљење и 
препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: 
-Плановима запошљавања, 
-Програмима и мерама активне политике запошљавања, 
-Прописима из области запошљавања и 
-Другим питањима од интереса за запошљавање 
 
VII ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Националном стратегијом запошљавања 2011-2020. године као општи циљ политике запошљавања 
утврђено је повећање запослености, као и стратешки правци и приоритети за остварење тог циља : 
- подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне политике 
запошљавања; 
- унапређење људског капитала и веће социјално укључивање; 
- унапређење институција и развој тржишта рада; 
- редуковање дуалности на тржишту рада. 
Циљеви политике запошљавања на територији општине Велико Градиште за 2018. годину су: 
➢ Повећање запослености 
➢ унапређење квалитета радне снаге  кроз програме и обуке 
➢ постицај послодавцима да запошљавају незапослена лица укључујући теже запошљиве 

категорије становништва 
➢ повећавање приступа тржишта за Роме 
➢ побољшање функционисања тржишта рада 
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➢ отварање нових радних места и постицање предузетништва и самозапошљавања 
➢ Отварање нових радних места, подстицање предузетништва, самозапошљавања и социјалног 

предузетништва 
➢ Повећање нивоа образовања незапослених 
➢ Социјална инклузија 
➢ Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне 

запослености 
➢ Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености 
➢ Учешће у финансирању програма и мера активне политике запошљавања из републичког буџета 
➢ Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла 
➢ Спровођење мера из Локалног акционог плана запошљавања општине Велико Градиште и јачање 

улоге Локалног савета за запошљавање општине Велико Градиште 
➢ Унапређење сарадње са Националном службом за запошљавање, Министарством рада, 

запошљавања и социјалне политике као и са осталим локалним саветима и другим социјалним 
партнерима 

 
Општина Велико Градиште ће током 2018. године уложити расположиве финасијске ресурсе  ( 
планиране Одлуком о буџету за 2018 год.) и  професионалне капацитете како би остварила 
дефинисане циљеве.  
      Општина Велико Градиште је у складу са Националним Акционим планом запошљавањем за 
2018. годину поставила као циљ повећање запослености.  Ово је циљ који је тешко постићи из разлога 
што је утицај локалне самоуправе за његово постизање индиректан и зависи од више фактора. Раст 
запошљавања зависи од јачине економије, односно од повећања броја инвестиција, укључујући и 
инвестиције у инфраструктури. Повећање запослености оствариће се унапређењем привредног 
амбијента, нарочито стварањем услова за подстицање приватног сектора и привлачењем 
инвестиција, као и реализацијом низа непосредних подстицаја за запошљавање. Општина Велико 
Градиште ће активно радити на унапређењу својих услуга и  побољшању амбијента за потенцијалне 
инвеститоре и унапређењу сарадње са  приватним сектором и удружењима грађана са територије 
општине Велико Градиште.  
 
VIII  ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
Проблеми који се појављују у области запошљавања на територији општине Велико Градиште су: 
- Недостатак послова као последица недовољне привредне активности и недовољно 
директних инвестиција,  
-Ниска запосленост, 
-Незапосленост младих, 
-Неусаглашеност понуде и потражње радне снаге (Огледа се у чињеници да одређени број слободних 
радних места за којим постоји потреба послодаваца остаје непопуњен, а да са друге стране постоји 
велики број лица са занимањима за која не постоји потреба на тржишту рада, а такође радна места 
остају непопуњена због изразито слабе територијалне мобилности радне снаге), 
-Дугорочна незапосленост, а самим тим и губитак мотивације, 
-Вишак запослених је и даље велики проблем коме доприноси светска економска криза, јер 
послодавци због економских тешкоћа прибегавају смањењу броја запослених, 
- Старосна структура запослених је неповољна јер је просечна старост незапосленог лица око 40 
година, а томе доприносе и вишкови запослених, јер послодавци углавном старије раднике 
проглашавају технолошким вишком, 
-Квалификациона структура незапослених лица, што подразумева подразумева реформу система 
образовања, 
-Сива економија је у веома високом проценту изражена, што је последица недостатка одређених мера 
како би се смањио рад „на црно“ и промовисања међу послодавцима и запослених о предностима 
легалног и пријављеног рада. 
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IX  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
    Локалним акционим планом запошљавања општине Велико Градиште за 2018. годину предвиђене 
су следеће мере  и програми активне политике запошљавања: 
 
1. Програм јавних радова  
2. Програм обуке на захтев послодавца  
3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица;  
4. Субвенција за самозапошљавање  
5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих  
 
    Oпштина Велико Градиште је предвидела средства за реализације програма и мера активне 
политике запошљавања Одликом о буџету општине Велико Градиште за 2018. годин+у. Средства су 
опредељена у програмској активности ЛЕР у укупној суми од 1.600.000,00 динара.  
 
    Осим дефинисаних програма и мера активне политике запошљавања дефинисане овим ЛАПЗ-ом, 
општина Велико Градиште ће пружити стручну помоћ послодавцима за припрему захтева и пратеће 
докуметације за потребе подношења захтева и коришћења субвенција за програме и мере активне 
политике запошљавања дефинисане Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину. 
 

1. ЈАВНИ РАДОВИ 
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.  
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.  
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова зарада 
незапослених лица укључених у јавне радове, трошкова спровођења јавних радова и трошкове 
превоза.  
 
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: јавно комунална и друга јавна 
предузећа и установе, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације и 
удружења грађана. Удружења грађана имају право учествовања у складу са условима Јавног позива.  
Јавни радови могу најдуже трајати три месеца. 
 
 Средства ће бити додељена путем  Јавног позива за организовање јавних радова од интереса за 
општину Велико Градиште. Општина Велико Градиште је за ову меру определила  финансијска 
средства у износу од 400.000,00 дин. и очекује одобравање средства од стране  министарства у оквиру 
мере-Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним 
акционим плановима запошљавања средствима из буџета Републике Србије, дефинисане 
Националним акционим планом за запошљавање, у износу од 384.000,00 динара. На тај начин очекује 
финансијска средства  у  укупном износу од  784.000,00 дин. за спровођење јавних радова од интереса  
општину Велико Градиште. 
    
Услови конкурса, одлука о одобравању јавних радова од интереса за општину Велико Градиште и 
други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и Националне службе 
за запошљавање. 
 

2. ПРОГРАМ ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА 
Програм обуке на захтев послодавца подрзумева учешће у реализацији обује ради стицања 
знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту , уколико на 
евиденцији НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама.  Програм обуке на захтев 
обухвата : 
-реализацију обуке у трајању од 160 до 480 сати (у зависности од врсте, сложености послова и 
других елемената од значаја за трајање обуке). или краће од 160 часова ако је то посебним 
законом или правилником прописано. 
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-реализацију обуке за особе са инвалидиттом у складу са програмом обуке за које је издато 
одобрење за споровођење мера и активности професионалне рехабилитације од стране 
министарства надлежног за послове запошљавања.  
-заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.  
За реализацију обуке : 
1.послодавцу на основу захтева се могу исплатити средства на име учешћа у финансирању 
обуке , зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, највише до 100.000,00РСД по 
полазнику 
2. незапосленом полазнику се исплаћује месечна накнада у висини од 6.000,00РСД за пун фонд 
часова и средства за трошкове превоза. 
3. Незапосленим лицима са инвалидитетом ицима са инвалидитетом исплачује се месечна 
новчана помоћ у висини 20%минималне зараде,за пун фонд часова за обуку  од најмање 100 
часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане помоћи за случај незапослености, 
као и средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако има потребе, у висини неопорезивог 
износ.  
 
 Општина Велико Градиште је за реализацију ове мере обезбедила средства у од 400.000,00 дин. и 
очекује одобравање средства од стране  министарства у оквиру мере-Суфинансирање програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
средствима из буџета Републике Србије, дефинисане Националним акционим планом за 
запошљавање, у износу од 384.000,00 динара.  На тај начин би се ова мера активне политике 
запошљавања реализовала са  финансијсим  средствима   у  укупном износу од 784.000,00 дин.    
 
Средства ће бити додељена путем Јавног конкурса. Услови конкурса, одлука о избору корисника 
средстава и други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и 
Националне службе за запошљавање. 
 
3.ПРОГРАМ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА  
    Програм стицања практичних знања за неквалификована лица – подразумева стицање практичних 
знања и вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који 
припада приватном сектору. 
 
   Програм се реализује у складу са условима дефинисаним у оквиру мера активне политике 
запољавања које се реализју у оквиру Националног акционог плана запољавања.  
 
Општина Велико Градиште је за реализацију ове мере обезбедила средства у износу од 227.000,00 
дин. и очекује одобравање средства од стране  министарства у оквиру мере-Суфинансирање 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима 
запошљавања средствима из буџета Републике Србије, дефинисане Националним акционим планом 
за запошљавање, у износу од 218.000,00 динара На тај начин би се ова мера активне политике 
запошљавања реализовала са  финансијсим  средствима   у  укупном износу од 445.000,00 динара. 
 
Средства ће бити додељена путем Јавног конкурса. Услови конкурса, одлука о избору корисника 
средстава и други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и 
Националне службе за запошљавање. 
 
4 ПРОГРАМ СУБВЕНЦИОНИСАНОГ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА: 
 
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за 
запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у 
једнократном износу, али је крајњи корисник субвенције незапослено лице које се запошљава кроз 
ову меру. 
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су:  
1) млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који 
посао траже дуже од 12 месеци;  
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2) старији од 50 година; 
3) вишкови запослених; 
4) Роми; 
5) особе са инвалидитетом;   
6) радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
7) млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца; 
8) млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања; 
9) жртве трговине људима; 
10) жртве породичног насиља. 
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. 
години, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним 
прописом Владе износи и за општину Велико Градиште(за за трећу групу (у распону од 60% до 80% 
републичког просека) раѕвијености) износе: 200.000,00 динара по кориснику; 
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане 
социјалне помоћи, младe до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година 
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања увећавају за 20% тако да износе: 
240.000,00 динара по кориснику;  
 
      Општина Велико Градиште је за реализацију ове мере обезбедила средства у износу од 225.000,00 
дин. и очекује одобравање средства од стране  министарства у оквиру мере-Суфинансирање програма 
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
средствима из буџета Републике Србије, дефинисане Националним акционим планом за 
запошљавање, у износу од  215.000,00 динара На тај начин би се ова мера активне политике 
запошљавања реализовала са  финансијсим  средствима   у  укупном износу од 440.000,00 динара. 
 
 Средства ће бити додељена путем Јавног конкурса. Услови конкурса, одлука о избору корисника 
средстава и други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и 
Националне службе за запошљавање. 
 
5. ПРОГРАМ СУБВЕНЦИОНИСАНОГ САМОЗАПОШЉАВАЊА 
       
Подршка самозапошљавању подразумева субвенцију за самозапошљавање. Средства за 
самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради оснивања радње, задруге, или другог облика 
предузетништва, од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање 
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
 
Субвенција се у 2018. години одобрава у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику.  
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу 
од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика 
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.  
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у једнократном износу од 
200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, 
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
 
 Општина Велико Градиште је за реализацију ове мере обезбедила средства у износу од 368.000,00 
дин. и очекује одобравање средства од стране  министарства у оквиру мере-Суфинансирање програма 
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
средствима из буџета Републике Србије, дефинисане Националним акционим планом за 
запошљавање, у износу од 352.000,00 динара На тај начин би се ова мера активне политике 
запошљавања реализовала са  финансијсим  средствима   у  укупном износу од 720.000,00 динара. 
 
   Средства ће бити додељена путем Јавног конкурса. Услови конкурса, одлука о избору корисника 
средстава и други елементи биће утврђени Споразумом између Општине Велико Градиште и 
Националне службе за запошљавање. 
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X. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања  општине Велико 
Градиште за 2018.годину, планирана су средства у износу од 3.153.000,00 динара, од чега је у буџету 
општине Велико Градиште  издвојено 1.600.000,00 динара Укупни износ средстава ће бити повећан 
учешћем средстава из Буџета Републике Србије. 
 
 Као што је већ наведено, чланом 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
прописано је да се програми и мере активне политике запошљавања финансирају из: 
1. Буџета Републике Србије; 
2. Средстава територијалне аутономије и локалне самоуправе; 
3.Поклона, донација,легата, кредита,камата и других средстава у складу са законом; 
4.Доприноса за случај нзапослености; 
5.Других извора у складу са законом. 
 
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању од незапослености, утврђена је могућност да локална 
самоуправа која у оквиру свог локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине 
средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања 
може поднети захтев Министарствуб рада и социјалне политике за учешће у финансирању 
предвиђених програма и мере. 
 Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да 
локална самоуправа има формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план 
запошљавања, обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 
програма или мера и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског 
развоја и локалног тржишта рада. 
 
 Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Велико 
Градиште за 2018. годину: 
 

БР. МЕРА Укупан 
износ (РСД 

Општина (РСД) НСЗ (РСД) 

1 Јавни радови 784.000,00 400.000,00 384.000,00 

2 Програм обуке на 
захтев послодавца 

784.000,00 400.000,00 384.000,00 

3 Програм стицања 
практичних знања 

445.000,00 227.000,00 218.000,00 

 4 Субвенционисано 
запошљавање теже 
запошљивих лица 

440.000,00 225.000,00 215.000,00 

5 Програм 
субвенционисаног 
самозапошљавања 

720.000,00 368.000,00 352.000,00 

 
 
XI НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И  МЕРА 
Мере активне политике запошљавања и друге планиране активности, у складу са законом утврђеним 
надлежностима, спровешће Одељење за приведни и економски развој и дијаспору Општине Велико 
Градиште , Локални савет за запошљавање и друга одељења општинске управе,  у сарадњи са 
Националном Службом за запошљавање- Филијала Пожаревац-Испостава Велико Градиште.  
  За сваки специфични циљ појединачно, носиоци активности су у обавези да кроз мониторинг и 
евалуацију прате и оцењују ефекте активних мера политике запошљавања на бази индикатора 
успешности. Индикатори могу бити квалитативни и квантитативни (нпр. промене у 
ставовима,вештинама, знањима и сл. што се доказује евалуацијом учесника током интервјуа, 
њихових изјава или оцена о напретку).У већини случајева индикатор је квантитативан –нумерички 
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изражен податак о програму/мери и одсликава правац у коме се програм или мера развијају (број 
подносилаца захтева за субвенције за самозапошљавање, број регистрованих привредних друштава 
или предузетника и сл.).  
 Индикаторе успешности за сваку специфични циљ поједниачно дефинисаће носиоци активности 
пре расписивања Јавних позива за реализацију програма /мера у оквиру ЛАПЗ-а општине Велико 
Градиште за 2018. годину.  
 
XII  ЕВАЛУАЦИЈА ЛАПЗ-А ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
Општина Велико Градиште је Локалним акционим планом за 2017. годину је имала планирано 
средства и реализоване активности: 
 

БР. МЕРА Индикатори 
успешности 

Укупна 
финансијска 

средства 
(дин.) 

(Дин.) анга
жова

но 
лица 

1 Јавни радови Број запослених 
лица и месеци 
ангажовања  

784.000,00 784.000,00 8 

2 Стручна пракса Број лица који су 
завршили 
стручну праксу и 
степен стручне 
спреме 

392.000,00 0,00 0 

3 Програм стицања 
практичних знања 

за 
неквалификована 

лица 

Број лица која су 
стицала 
практична знања  

392.000,00 0,00 0 

4 Субвенционисано 
запошљавање теже 
запошљивих лица 

Број лица коју су 
засновали радни 
однос из 
категорије теже 
запошљивих 
лица 

840.000,00 800.000,00 4 

5 Програм 
субвенционисаног 
самозапошљавања 

Број  лица који су 
засновали радни 
однос на  
неодређено време   

729.000,00 360.000,00 2 

 
У току 2017. године реализовани су програми за које је било планирано удруживање срестава са 
средствима ресорног министарства путем Националне службе за запошљавање. Општина Велико 
Градиште је поднела захтев за реализацију планираних програма-програм стручне праксе, 
самозапошљвања , запошљавање теи јавних радова.  
Током реализције Програма јавних радова финасираних у оквиру ЛАПЗ-а за 2017.годину ангажовано 
је 8  лица са Завода за запошљавање на 3 месеца  на јавном раду општинске управе општине Велико 
Градиште у оквиру кога су уређена сеоска гробља на територији општине Велико Градиште.   
Субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија- остварене су четри субвенције од по 
200.000,00 тј. Укупно је остварен износ од 800.000,00РСД 
Субвенционисано самозапошљавање –остварена је 2 субвенција  у износу од 360.000,00РСД 
 
ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-а ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
    Општина   НСЗ  
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БР. МЕРА Индикатори 
успешности 

Укупна 
финансијск
а средства 

(дин.) 

(Дин.) (%) (Дин.) (%) 

1 Јавни радови Број запослених 
лица и месеци 
ангажовања  

784.000,00 400.000,00 51 384.000,0
0 

49 

2 Програм обуке на 
захтев послодавца  

Број лица која су 
похађала обуку и 
послодаваца који 
су се укључили у 
истом 

784.000,00 400.000,00 51 384.000,0
0 

49 

3 Програм стицања 
практичних знања 

за 
неквалификована 

лица 

Број лица која су 
стицала 
практична знања  

445.000,00 227.000,00  218.000,0
0 

 

4 Субвенционисано 
запошљавање теже 
запошљивих лица 

Број лица коју су 
засновали радни 
однос из 
категорије теже 
запошљивих 
лица 

440.000,00 225.000,00 51 215.000,0
0 

49 

5 Програм 
субвенционисаног 
самозапошљавања 

Број  лица који су 
засновали радни 
однос на  
неодређено време   

720.000,00 368.000,00 51 352.000,00 49 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 Овај документ представља обједињен преглед циљева и приоритета локалне  политике запошљавања 
које је потребно остварити како би се допринело пуној имплемнетацији стратешког циља политике 
запошљавања на националном нивоу и текућим реформским процесима од значаја и утицаја на 
област политике запошљавања како на нивоу општине Велико Градиште, тако и на нивоу Републике 
Србије.  
 

изражен податак о програму/мери и одсликава правац у коме се програм или мера развијају (број 
подносилаца захтева за субвенције за самозапошљавање, број регистрованих привредних друштава 
или предузетника и сл.).  
 Индикаторе успешности за сваку специфични циљ поједниачно дефинисаће носиоци активности 
пре расписивања Јавних позива за реализацију програма /мера у оквиру ЛАПЗ-а општине Велико 
Градиште за 2018. годину.  
 
XII  ЕВАЛУАЦИЈА ЛАПЗ-А ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
Општина Велико Градиште је Локалним акционим планом за 2017. годину је имала планирано 
средства и реализоване активности: 
 

БР. МЕРА Индикатори 
успешности 

Укупна 
финансијска 

средства 
(дин.) 

(Дин.) анга
жова

но 
лица 

1 Јавни радови Број запослених 
лица и месеци 
ангажовања  

784.000,00 784.000,00 8 

2 Стручна пракса Број лица који су 
завршили 
стручну праксу и 
степен стручне 
спреме 

392.000,00 0,00 0 

3 Програм стицања 
практичних знања 

за 
неквалификована 

лица 

Број лица која су 
стицала 
практична знања  

392.000,00 0,00 0 

4 Субвенционисано 
запошљавање теже 
запошљивих лица 

Број лица коју су 
засновали радни 
однос из 
категорије теже 
запошљивих 
лица 

840.000,00 800.000,00 4 

5 Програм 
субвенционисаног 
самозапошљавања 

Број  лица који су 
засновали радни 
однос на  
неодређено време   

729.000,00 360.000,00 2 

 
У току 2017. године реализовани су програми за које је било планирано удруживање срестава са 
средствима ресорног министарства путем Националне службе за запошљавање. Општина Велико 
Градиште је поднела захтев за реализацију планираних програма-програм стручне праксе, 
самозапошљвања , запошљавање теи јавних радова.  
Током реализције Програма јавних радова финасираних у оквиру ЛАПЗ-а за 2017.годину ангажовано 
је 8  лица са Завода за запошљавање на 3 месеца  на јавном раду општинске управе општине Велико 
Градиште у оквиру кога су уређена сеоска гробља на територији општине Велико Градиште.   
Субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија- остварене су четри субвенције од по 
200.000,00 тј. Укупно је остварен износ од 800.000,00РСД 
Субвенционисано самозапошљавање –остварена је 2 субвенција  у износу од 360.000,00РСД 
 
ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-а ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
    Општина   НСЗ  
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На основу чл. 5. ст. 1. 20. и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07)  и члана.15. став 1. 
тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр.111/09), а у 
складу са чланом.18. ст. 1. тач. 20. и члана 
82. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 
и 14/17), на предлог Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Велико 
Градиште,

Општинско веће општине Велико 
Градиште, на 41. седници одржаној 14. 
фебруара 2018. године,  д о н о с и 

 РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ  Р Е Ш Е Њ А
О ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ

1. У циљу заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних 
добара и животне средине на територији 
општине Велико Градиште у категорију 
оспособљених и опремљених правних лица 
од значаја за заштиту и спасавање одређују 
се:

1.11. Хотел ,,Језеро”, Бели Багрем,  
за извршавање мера и задатака цивилне 
заштите у следећим областима:

-збрињавање,

1.12. Хотел ,, Данубијус”,  Бели 
Багрем, за извршавање мера и задатака 
цивилне заштите у следећим областима:

- збрињавање

1.13.  Дечији вртић ,, Мајски цвет”,  
Бошка  Вребалова 7, за извршавање мера 
и задатака цивилне заштите у следећим 
областима:

-збрињавање,

1.14. ЈУ ,,Спортски центар”,  
Бошка Вребалова 11, за извршавање мера 

и задатака цивилне заштите у следећим 
областима:

-збрињавање,
                             
1.15.ОШ ,, Иво Лола Рибар”, 

Велико Градиште, Бошка Вребалова 5,  
за извршавање мера и задатака цивилне 
заштите у следећим областима:

-збрињавање,

1.16. OШ ,,Вук Караџић” 
Maјиловац,  за извршавање мера и задатака 
цивилне заштите у следећим областима:

-збрињавање,

1.17.ОШ „Миша Живановић“  
Средњево, за извршавање мера и задатака 
цивилне заштите у следећим областима:

- збрињавање,

1.18. ,, Средња школа”, Велико 
Градиште, Житни трг 4, за извршавање 
мера и задатака цивилне заштите у следећим 
областима:

- збрињавање,

2.

2. Стручни радници у радном односу 
код наведених правних лица могу бити 
распоређени у саставе оперативно-стручних 
тимова при Општинском штабу за ванредне 
ситуације.

Решење о распоређивању стручних 
лица у оперативно-стручне тимове доноси 
командант Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 

3. Наведена правна лица поступају 
и извршавају задатке у области заштите и 
спасавања у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама (,,Сл.гл.РС”, бр.111/09 ,92/11 и 
93/12), Одлуком о ванредним ситуацијама и 
организацији цивилне заштите на територији 
општине Велико Градиште ( ,, Сл. гласник 
општине Велико Градиште”, бр. 3/11, 
Планом заштите и спасвања становништва, 
материјалних и културних добара и животне 
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средине на територији општине Велико 
Градиште;  наредбама, закључцима и 
препорукама Општинског штаба за ванредне 
ситуације.

4. Приватни предузетници 
предвиђени Планом заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних 
добара и животне средине и власници 
или корисници материјално-техничких 
средстава и опреме неопходних за 
заштиту и спасавање извршавају задатке у 
области заштите и спасавања стављајући 
материјално-техничка средства и опрему 
са људством на располагање Општинском 
штабу за ванредне ситуације.

5. Материјални трошкови, настали 
поводом ангажовања материјално-
техничких средстава и опреме у ванредним 
ситуацијама по одлукама и наређењима 
Општинског штаба за ванредне ситуације, 
надокнађују се у складу са законом.

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

Број: 82-3/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р
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 На основу члана  28. став 2. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник 
РС'', бр. 36/2006), и Закона о буџетском систему (``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 82. Статута 
општине Велико Градиште  (``Службени гласник Општине Велико градиште`` број 9/08, 5/14, 5/16, 28/16 и 
14/17)., Општинско веће општине Велико Градиште на 42. седници одржаној дана 26.02.2018. године, доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту: 
Правилник) уређује се круг овлашћених субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми за доделу буџетских 
средстава општине Велико Градиште у циљу унапређења верских слобода и остваривања општег добра и 
заједничиких интереса, као и поступак враћања средстава уколико се утврди да се добијена средства не 
користе за реализацију одобрених програма. Буџетска средства из става 1. овог члана планирају и обезбеђују се 
на годишњем нивоу у буџету општине Велико Градиште. 
 

Члан 2. 
Право на доделу средстава путем редовног конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и верске 
заједнице, на основу Закона о црквама и верским заједницама, које се налазе и реализују пројекте од јавног 
интереса  на територији  општине Велико Градиште.  
 

Начин расподеле средстава 
 

Члан 3. 
 
Средства се додељују путем редовног конкурса, који расписује председник Општине Велико Градиште.  
За оцену програма председник општине образује Стручну комисију (у даљем тексту: Комисија). 
Комисија има председника и 5 чланoвa.Председник општине може образовати и посебну стручну 

комисију за оцену програма из одређене области потреба и интереса грађана . 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог правилника и 

доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. 
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или 

појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или 
кориговање од подносиоца, односно носиоца програма. 

Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране 
истакнутих стручњака или одговарајућих организација. 

На рад Комисије сходно се примењује пословник о раду Општинског већа. 
Именованим члановима Комисије може се одлуком о формирању комисије одредити накнада за рад. 

 
Стручне и административно - техничке послове за спровођење овог Правилника као и за рад Комисије, обавља 
Одељење за финансије. 
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Намена средстава за распоређивање 
 

Члан 4. 
Средства се распоређују за обављање  добротворне и научне делатности овлашћених субјеката из члана 2. овог 
Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:  
 

1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета, 
2. организацију обележавања верских празника 
3. канцеларијски материјал 

 
 

Поступак доделе средстава 
 

Расписивање конкурса 
 

Члан 5. 
Конкурс за доделу средстава објављује се на огласној табли, која се налази у згради oпштине Велико 
Градиште, и на званичној интернет страници oпштине Велико Градиште www.velikogradiste.rs  
Конкурс садржи: 

- област и укупан износ средстава за који се расписује конкурс,  
- услове које црква и верска заједница мора да испуни као учесник у јавном конкурсу, 
- процедуру и рок за пријављивање на јавни конкурс, 
- максималан износ средстава која се додељују, 
- пријавни образац,  
- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву, 
- рок за доношење одлуке о избору пројеката и додели средстава, 
- начин објављивања одлуке о додељивању средстава, 
- друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 
Члан 6. 

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, који је саставни део овог Правилника. Подносиоци 
пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.  
Конкурсна документација садржи: 

  
- Пријавни образац (Образац 1);  
- Предлог програма/пројекта (Образац2); 
- Буџет пројекта (Образац 3); 
 
- Потврда пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади; 
- Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;  
- Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана); 
- Фотокопија картона депонованих потписа.  
 
- Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен 

печатом (на местима која су за то предвиђена). Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би 
пријава могла да се процени на најбољи могући начин.  
 
Попуњени, и оверени пријавни образац и пратећа документација доставља се Комисији, у затвореној коверти 
са назнаком: „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса која реализују цркве и 
верске заједнице из буџета општине Велико Градиште - не отварати“. 
 

Члан 7. 
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Услужном центру Општинске управе општине Велико 
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Градиште или поштом. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Благовременом доставом сматра се пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног 
рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
 

Члан 8. 
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

Одлучивање о додели средстава 
 

Члан 9. 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о избору  програма 
који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава. 
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог Одлуке о избору програма који се 
финансирају из буџета Општине и исте доставља Општинском Већу, у року од 20 дана од дана закључења 
Конкурса, које доноси коначну одлуку. 

 
Члан 10. 

Коначна одлука о финансирању пројеката из буџета општине Велико Градиште објављује се на званичној 
интернет страници општине и на огласној табли.  
 

Члан 11. 
На основу Одлуке из члана 10. овог Правилника Председник општине Велико Градиште закључује Уговоре са 
будућим корисницима средстава. 
 
Уговор о финансирању из буџета општине садржи: 

• Ознаку уговорних страна 

• Назив годишњег програма рада 

• Износ средстава која се додељују из буџета за реализацију програма 

• Датум почетка и завршетка програма 

• Права и обавезе уговорних страна 

• Услове за раскид уговора пре времена 

• Начин решавања спорова 

• Одрицање од одговорности за безбедност учесника у програму/пројекту. 

 
Критеријуми за доделу средстава 

 
Члан 12. 

Средства се додељују у складу са Планом о распоређивању средстава, а на основу критеријума утврђених овим 
Правилником.  
Мерила  
Административна провера  
Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне 
провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 
1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом 
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за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;  
2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају критеријуме 
постављене у Правилнику, да ли је трајање у складу са правилима конкурса.  
 
Техничко-финансијска провера 
Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена 
ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин како следи:  
 
Критеријуми: 

Р.бр Критеријум Макс бр бод 
1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и 

партнери имају довољно техничког знања, професионалних 
капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката 
(укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током 
реализације пројекта)? 

5 

2 Релевантност - квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје 
доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета 
живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?  

10 

2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, 
колики је број директних корисника? 

5 

2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици 
јасно дефисани? 

5 

3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту 
одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? 

5 

3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи 
објективно мерљиве резултате активности? 

5 

3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта 
добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1 

5 

3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 5 
4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом 

имати конкретан утицај на циљне групе? 
5 

4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 5 
5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак 

неопходан за имплементацију пројекта? 
5 

5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други 
донатори 

5 

5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајући? 

5 

 Максимални укупни резултат 
 

70 

 
 

Члан 13. 
Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката из члана 2. овог 
Правилника предност има субјект са већим бројем верника као и са најбоље бодованим пројектом.  
 

Члан 14. 
Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне делатности, 
код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:  
1. карактер и значај програма,  
2. ближа мерила за избор програма и пројеката као и допунске критеријуме, начин бодовања и друге чиниоце 
утврђује Комисија. 
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Обавеза наменског коришћења средстава 

 
Члан 15. 

Корисник је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су она додељена, а неутрошена 
средства да врати у корист буџета општине Велико Градиште.  
Корисник средстава је у обавези да у року од 15 дана по истеку рока за реализацију пројекта и не касније од 
истека календарске године поднесе Комисији наративни и финансијски извештај о наменски утрошеним 
средствима, са пратећом документацијом.  
Уколико се утврди да се додељена средства нису наменски користила, пријаве тих корисника неће се у наредне 
три буџетске године узимати у разматрање приликом њиховог учешћа на конкурсу за доделу средстава.  
Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате пренета – 
уплаћена средства.  
Уколико корисник средстава не достави извештај из става 3. овог члана, у наредне три буџетске године неће 
му бити додељена средства, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.  
 

Завршне одредбе 
 

Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ``Службеном гласнику Општине Велико Градиште`` 
 

Број: 400-13/2018-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                      ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
                                                                                                                                    Драган Милић,с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-4/2018-01-4
Датум: 14.02.2017 године
Велико Градиште

На основу члана 82. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ 
бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16), члана 11. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 
11/08), и члана 31. Одлуке о водоводу и 
канализацији („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 10/2017) решавајући 
по захтеву JKП „Дунав Велико Градиште“ 
из Великог Градишта ул. Сремска бр.1, 
ради давања сагласности на цене одређене 
Oдлуком о измени Ценовника цене воде 
у сеоском насељу Кумане на територији 
општине Велико Градиште бр. 603 од 
19.04.2017. године,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 41-ој седници одржаној 
14.02.2018 године  дана,  донело је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
бр. 371/2018 од 01.02.2018. године о измени 
Ценовника комуналних услуга на цене воде 
у сеоском насељу Кумане на територији 
општине Велико Градиште бр. 603 од 
19.04.2017. године, коју је донео Надзорни 
одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на 
својој седници одржаној дана 01.02.2018. 
године.
           
II – НОВИ ЦЕНОВНИК ће се примењивати 
од 01.03.2018. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 
из Великог Градишта поднело је захтев 
Општинском већу општине Велико Градиште 
за давање сагласност на Одлуку о измени 
Ценовника цене воде у сеоском насељу 
Кумане на територији општине Велико 
Градиште ЈКП „Дунав Велико  Градише“ бр. 
603 од 19.04.2017. године.

У Одлуци је наведено да је 
Општинско веће општине Велико Градиште 
дало сагласност на предложену цену воде 
за кориснике из сеоског водовода насеља 
Кумане, одређену на 40 динара по м³. Како 
је у периоду од априла 2017. године па до 
данас преузет низ радњи на уређењу сеоског 
водовода, водоизворишта, резервоара и 
целокупне мреже и система у насељу Кумане, 
а истовремено је након дужег низа година 
прозведена и испоручена вода физичко-
хемијски и микробиолошки исправна за 
пиће и употребу, те су се стекли услови да 
се цена воде у насељу Кумане изједначи са 
ценом воде за сва остала насеља у Великом 
Градишту и околним селима где сеоским 
водоводима управља ЈКП „Дунав Велико 
Градиште.

Из свих напред наведених разлога 
Општинско веће општине Велико Градиште 
одлучило је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-6/2018-01-4
Датум: 14.02.2017 године
Велико Градиште

На основу члана 82. Статута 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“ бр. 
9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), члана 
11. Пословника о раду Општинског већа 
општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 
11/08), и члана 31. Одлуке о водоводу и 
канализацији („Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр. 10/2017) решавајући 
по захтеву JKП „Дунав Велико Градиште“ 
из Великог Градишта ул. Сремска бр.1, 
ради давања сагласности на цене одређене 
Oдлуком о измени Ценовника цене воде 
у сеоском насељу Царевац на територији 
општине Велико Градиште бр. 733/2017 од 
15.05.2017.године,

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 41-ој седници одржаној 
14.02.2018 године  дана,  донело је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
бр. 372/2018 од 01.02.2018. године о измени 
Ценовника комуналних услуга на цене воде 
у сеоском насељу Царевац на територији 
општине Велико Градиште бр. 733/2017 од 
15.05.2017. године, коју је донео Надзорни 
одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на 
својој седници одржаној дана 01.02.2018. 
године.

II – НОВИ ЦЕНОВНИК ће се примењивати 
од 01.03.2018. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 
из Великог Градишта поднело је захтев 
Општинском већу општине Велико Градиште 
за давање сагласност на Одлуку о измени 
Ценовника цене воде у сеоском насељу 
Царевац на територији општине Велико 
Градиште ЈКП „Дунав Велико  Градише“ бр. 
733/2017 од 15.05.2017. године.

У Одлуци је  наведено да је 
Општинско веће општине Велико Градиште 
дало сагласност на предложену цену воде 
за кориснике из сеоског водовода насеља 
Царевац, одређену на 40 динара по м³. Како 
је у периоду од маја 2017. године па до данас 
преузет  низ радњи на уређењу сеоског 
водовода, водоизворишта, резервоара 
и целокупне мреже и система у насељу 
Царевац, а истовремено је након дужег 
низа година произведена и испоручена 
вода физичко-хемијски и микробиолошки 
исправна за пиће и употребу, те су се стекли 
услови да се цена воде у насељу Царевац 
изједначи са ценом воде за сва остала насеља 
у Великом Градишту и околним селима где 
сеоским водоводима управља ЈКП „Дунав 
Велико Градиште.

Из свих напред наведених разлога 
Општинско веће општине Велико Градиште 
одлучило је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 352-7/2018-01-2
Датум: 14.02.2017 године
Велико Градиште

На основу члана 82. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 
14/17), члана 11. Пословника о раду Општинског 
већа општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градише“ бр. 11/08), 
и члана 6. Анекса бр. 1 Уговора о поверевању 
обављања комуналних делатности бр. 501-
49/2009-01-2 од 25.07.2011.године, а решавајући 
по захтеву Комуналног предузећа Spider Serbia 
d.o.o. из Борче

Општинско веће општине Велико 
Градиште на 41-ој седници одржаној дана 
14.02.2018 године,  донело је,

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I - ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Комуналном 
предузећу Spider Serbia d.o.o. из Борче на 
увећање цена услуга , а у скаладу са растом цена 
на мало и то:

- За правна лица повећање  10,46 %.

- За физичка лица и лица која поседују 
викенд објекте 5,75 %.

II – НОВИ ЦЕНОВНИК ће се примењивати од 
01.03.2018. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 31.01.2018. године Комунално 
предузеће Spider Serbia d.o.o. из Борче, поднео 
је Захтев за увећање цена услуга а у складу са 
растом цена на мало. 

У Захтеву је наведено да је цена 
услуга за правна лица последњи пут утврђена 
Закључком о повећању од 26.11.2012.године, а 
цена услуга за физичка лица и лица која поседују 
викенд објекте на територији општине Велико 
Градиште последњи пут је утврђена Анексом 
бр. 2 о поверавању комуналних делатности од 
29.10.2014. године. У основном Уговору чланом 
25. предвиђено је извршиоци имају право да 

увећају цену својих услуга у складу са растом 
цена на мало, уколико тај раст премашује износ 
од 3 % према званичним подацима Републичког 
завода за статистику у односу на датум 
претходног утврђивања цена услуга.

Према званичним подацима Републичког 
завода за статистику раст цена на мало износи 
10,46 % за период од децембра 2012. године 
до дана подношења захтева, а за период од 
новембра 2014. године 5,75 %.

Због свега напред наведеног Општинско 
Веће је одлучило као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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