SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIV

Број 10

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору ( Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 ),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), и Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2017.годину (
„Сл.гласник РС“бр. 82/2017)
на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на
12. седници одржаној 22.09.2017. године донела
је
О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2017. ГОДИНУ
Члан 1.

Утврђује се максимални број запослених
у општини Велико Градиште на неодређено
време за 2017. годину код органа општине
Велико Градиште, јавних служби, јавних
предузећа, који у систему локалне самоуправе
имају обавезу пријављивања података о
запосленима у регистар који води министарство
надлежно за послове финансија, односно на
запослене чије се плате, односно зараде
финансирају из буџета општине Велико
Градиште.
Максимални број запослених на
неодређено време у општини Велико Градиште
за 2017. годину је 171, који се распоређују на
следећи начин:

23. септембар 2017.

НАЗИВ КОРИСНИКА
БУЏЕТА

1
2

Народна библиотека „Вук
Караџић“ Велико Градиште

УКУПНО
ЗАПОСЛЕНИХ
7

Културни центар
„Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште

4

ЈУ „Народни музеј Велико
Градиште“

1

3

ЈУ „Спортски центар Велико
Градиште“

3

5

Предшколска установа
„Мајски цвет“ Велико
Градите

49

ЈКП „Дунав“ Велико
Градиште

24

Центар за социјални рад
општина Велико Градиште и
Голубац

1

4

6
7
8
9

Туристичка организација
општине Велико Градиште
Општинска управа општине
Велико Градиште

Општинско
10 правобранилаштво општине
Велико Градиште
УКУПНО

Члан 2.

4

76

2
171

У оквиру максималног броја запослених
одређеног у члану 1. ове одлуке, корисник може
имати највише онолики број запослених на
неодређено време за који има обезбеђену масу
средстава за зараде.
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Члан 3.

Корисници из члана 1. ст. 2. ове одлуке
дужни су да ускладе своје акте о организацији и
систематизацији радних места са овом одлуком
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању максималног броја
запослених у општини Велико Градиште за 2015.
годину број 016-44/2016-01-1 („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр.
24/2016).
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 112-53/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 2, 5, 6. и 13. Закона о
комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2011 и 104/2016), члана 8, 8б и 8д 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 39. Закона о озакоњењу (“Сл.
гласник РС”, бр. 96/2015), члана 5. и 138. Закона
о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010,
93/2012 и 101/2016), члана 20. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр.
129/2007, 83/2014 , 101/2016 и др-закон), члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16)
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Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године
донела је:

ОДЛУКУ О ВОДОВОДУ И
КАНАЛИЗАЦИЈИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Oдлуком прописују се:
- општи услови, начин вршења
делатности снабдевања водом становништва и
привреде, одвођење и пречишћавање отпадних
вода из насеља и атмосферских вода са јавних
површина као и
- општи услови изградње, одржавања и
коришћења водовода и канализације на
територији општине Велико Градиште.

Члан 2.
Под јавним водоводом у смислу ове
Oдлуке, сматрају се сви објекти за захват воде:
акумулациона језера, каптаже, изворишта, главни
доводи воде, системи за пречишћавање, црпна
постројења, резервоари, улична водоводна мрежа
до водомера и др. пратећи објекти који служе за
јавно снабдевање водом.
Водоводни објекти и уређаји од
водомера (укључујући водомер и склониште) до
потрошача, сматрају се унутрашњим водоводом.

Члан 3.
Под јавном канализацијом у смислу ове
Oдлуке сматра се улична канализациона мрежа,
шахтови, постројења и инсталације које служе за
скупљање,
одвођење,
пречишћавање
и
дезинфекцију отпадних вода из насеља, као и
сливници, шахтови, улична и главна мрежа и
главни колектори за одвођење атмосферских вода
са јавних површина.
Објекти
канализације
од
места
прикључка на уличну канализацију до
потрошача,
сматрају
се
унутрашњом
канализацијом.

Члан 4.
Делатност јавног снабдевања водом и
одвођења и пречишћавања отпадних вода и
одвођења атмосферских вода са јавних површина
из Великог Градишта, врши ЈКП „Дунав Велико
Градиште.

23. септембар 2017.

Општинска управа је дужна да се стара о
изградњи и проширењу капацитета водоводне и
канализационе мреже у граду као и у сеоским
насељеним местима да исте изграђује у складу
са важећим законским прописима.

Члан 5.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” управља
изграђеним објектима водовода и канализације у
Великом Градишту и насељима везаним на
градски систем и стара се о њиховом одржавању,
коришћењу и реконструкцији.
Сеоским локалним водоводима који нису
прикључени на градску водоводну мрежу
управља ЈКП “Дунав Велико Градиште” .
Индустријским водоводима управљају
организације чија су то основна средства.
О
одржавању
и
обезбеђивању
функционисања локалних водовода стара се ЈКП
“Дунав Велико Градиште”.
Члан 6.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је

да:
- уредно и квалитетно задовољава потребе
корисника услуга у складу са расположивим
капацитетом водовода и канализације и свим
корисницима испоручује довољну количину
хигијенски исправне воде,
- непрекидно одржава у исправном стању
уређаје и мреже,
- примењује прописане техничке услове,
- трајно
чува
комплетну
техничку
документацију о стварном изведеном стању
градског водовода и градске канализације,
- даје техничке услове за прикључење на
водоводну и канализациону мрежу,
- врши
надзор
над
водоводним
и
канализационим прикључцима,
- стално контролише хигијенску исправност
воде за пиће у складу са важећим прописима.
Организација, предузећа и грађани су дужни
да користе услуге ЈКП “Дунав Велико Градиште”
на начин прописан овом Одлуком.
II ВОДОВОД
1. Изградња

Члан 7.
Изградња објеката водовода врши се у
складу са важећим прописима уз обавезан надзор
инвеститора и стручан надзор извођача радова.
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Изнад, испод и поред објеката водовода
не могу се градити други објекти, инсталације и
уређаји осим у посебним случајевима са којима
се сагласи инвеститор водоводне мреже, а након
примопредаје управљач (ЈКП ‘’Дунав Велико
Градиште’’).
Растојање објеката одовода од другог
објекта и других инсталација мора бити толико
да се, приликом откопавања водоводне цеви,
односно радова на објекту или другим
инсталацијама, не угрозе објекти водовода и
обрнуто.
Уколико су растојања између
инсталација недовољна, приликом изградње
треба применити заштитне тунеле, заштитне
цеви, а сва укрштања инсталација у том случају
морају бити изграђена као трајна.
Водовод који пролази кроз градилишта
мора бити посебно заштићен од оштећења и
неправилног коришћења.
Водовод који пролази кроз локације
фабрика и других индустријских објеката и
других површина са посебном наменом мора
бити посебно заштићен од оштећења,
затрпавања, неправилног коришћења и мора
бити у сваком тренутку приступачан за
одржавање.
Поклопци шахтова са рамовима,
изграђени на саобраћајницама, не смеју се
оштећивати и њихова нивелета мора бити
усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели
недозвољене динамичке ударе од возила.
Уколико извођењем радова дође до
оштећења на објектима и уређајима водовода,
накнада штете пада на терет извођача радова
односно инвеститора, односно инвеститора
водоводне инсталације до примопредаје, а по
добијању употребне дозволе и примопредаје, на
рачун ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно
управљача водоводне инсталације.

Члан 8.
Изграђени објекти водовода су основна
средства ЈКП “Дунав Велико Градиште”.
Приликом предаје објеката из ст. 1. овог
члана
зарад
прикључивања
корисника,
инвеститор предаје употребну дозволу, пројекат
са стањем изведених радова, и др. техничку
документацију
овлашћеном
управљачу
водоводне инсталације зарад даљег одржавања,
коришћења и управљања изграђеним објектима.
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Члан 9.
Грађани, предузећа и остали корисници
који нису учествовали у финансирању изградње
објекта водовода, изграђеним средствима
грађана, односно предузећа и осталих корисника,
могу се прикључити на те објекте под условом
да плате износ накнаде за инвестиционо улагање
у комуналну инфраструктуру.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору припрема предлог Ценовника
о висини накнаде за инвестиционо улагање у
комуналну инфраструктуру.
На Ценовник из става 2. овог члана
сагласност даје Општинско веће Општине
Велико Градиште.
2. Прикључивање

Члан 10.
Сваки стамбени, пословни и други
објекат који користи воду, мора имати посебан
прикључак на воду.
Стамбена зграда која има засебан улаз и
чини посебну грађевинску целину, сматра се
засебним објектом у смислу ове одлуке и мора
имати посебан прикључак као и посебан
водомер.
Уговор о накнади за инвестиционо
улагање у комуналну инфраструктуру склапа
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору.
Члан 11.
Корисници воде са водовода морају
имати водоводни прикључак са шахтом и
водомером који почиње споља од уличне
водоводне мреже, или од цеви секундарне мреже
у блоковској изградњи, а завршава се у
склоништу са водомером и вентилом испред и
иза водомера.
Забрањено је дистрибуирање воде са
индивидуалног прикључка корисника трећем
лицу, као и омогућавање прикључења трећем
лицу са индивидуалног прикључка корисника.

Поступак издавања одобрења за прикључење
Члан 12.
Прикључак на мрежу водовода врши се
на основу одобрења за прикључење, у складу са
техничким условима, које издаје ЈКП „Дунав
Велико Градиште“.
Технички услови за прикључење објекта
издају се у поступку издавања локацијских
услова. Захтев за издавање локацијских услова
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подноси се Одељењу за урбанизам, комуналнои
имовинско-правне
послове
стамбене
општинеске управе Велико Градиште, које по
службеној дужности, а о трошку инвеститора,
прибавља техничке услове.
Услове, односно техничке податке, као и
посебне услове и сагласности за пројектовање,
градњу и пријем водоводног и канализационог
прикључка у складу са техничким нормативима,
одређује и даје ЈКП “Дунав Велико Градиште.
Услови за прикључење на градску
водоводну мрежу садрже:
- место и начин прикључења;
- пречник и квалитет прикључне цеви;
- тип и капацитет мерног инструмента;
- положај, димензије и начин обраде
водомерног шахта ради заштите од
водопропустљивости истог;
- тип поклопца на водомерном склоништу;
- забрану повезивања инсталација које се
снабдевају водом из других извора са
инсталацијом преко које се користи вода из
градског водовода;
Услови за прикључење на канализациону
мрежу садрже:
- место, начин и коту прикључења;
- пречник и квалитет прикључне цеви;
- положај, димензије и начин обраде првог
прикључног (дворишног) шахта ради
заштите од водопропустљивости поклопца
шахта;
- тип поклопца на прикључном шахту.
Инвеститор је дужан да, пројекат
прикључка на градску водоводну мрежу, изради
према добијеним условима.
Инвеститор је дужан да прибави решење
о одобрењу за извођење радова у складу са
чланом 145. Закона о планирању и изградњи и да
пријави наведене радове Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне односе.

Захтев за издавање одобрења за прикључење
Члан 13.
Захтев за прикључак на водовод
подноси се у оквиру обједињене процедуре.
Захтев се подноси Одељењу за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне послове општинске управе Велико
Градиште, кроз централни информациони
систем.

23. септембар 2017.

Уз захтев се прилаже:
сепарат из пројекта са техничким описом и
графичким прилозима којим се приказује
предметни прикључак;
- доказ о праву својине на парцели;
- доказ о легалности објекта;
- писмену сагласност власника непокретности
или носиоца права на непокретности ако се
спајање мора извршити преко непокретности
другог власника;
- уговор о накнади за инвестиционо улагање у
комуналну инфраструктуру;
- одобрење за прокопавање улице уколико је
дефинисано техничким условима;
- доказ о уплати накнаде за инвестиционо
улагање у складу са техничким условима.
На основу приложених доказа из става
овог члана, ЈКП “Дунав Велико Градиште”
доноси Решење о одобрењу прикључења на
градску водоводну и/или канализациону мрежу,
у року од 15 дана од дана подношења комплетне
документације.
Објекат који се налази у поступку
озакоњења може бити привремено прикључен на
водовод до правоснажног окончања поступка
озакоњења.
Уколико објекат не буде озакоњен,
грађевински инспектор је дужан да најкасније у
року од 3 дана од пријема акта којим се одбацује
или одбија поступак озакоњења, примерак акта
достави ЈКП „Дунав Велико Градиште“.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је дужно у
року од 30 дана од пријема акта да искључи
објекат са мреже.
-

Члан 14.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” једино је
овлашћено да врши уграђивање водомера
(баждареног и са одговарајућим пломбама).
Корисник врши прикључак на мрежу и
дужан је да у року од 30 дана од дана издавања
одобрења за прикључак изведе грађевинске
радове за прикључак на мрежу.
Корисник је дужан да након завршетка
изведених радова из става 2 овог члана у року од
7 дана обавести ЈКП „Дунав Велико Градиште“
о изведеним радовима и изврши уплату трошкова
за уградњу водомера и ситног материјала према
важећем ценовнику ЈКП „Дунав Велико
Градиште“.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је
да у року од 7 дана од дана уплате из става 3 овог
члана угради водомер из става 1 овог члана.
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Наведени рок не важи за период од 1.
новембра до 31. марта наредне године.
У једну водомерну шахту може се по
одобрењу комуналног предузећа уградити више
паралелних водомера ако постоји техничка и
економска оправданост. Димензије водомерне
шахте зависно од броја и пречника водомера
одређује комунално предузеће. У постојећу
водомерну шахту може се уградити нов водомер
за другог корисника, само уз писану сагласност
власника, однодно сувласника парцели и објекта
и корисника постојећег прикључка, оверену код
надлежног органа или потписано уз присуства
службеног лица, а према условима које одреди
ЈКП “Дунав Велико Градиште”.

Члан 15.
Извођач радова у обавези је да, након
завршетка радова на водоводној мрежи или
изради прикључака, раскопане јавне површине
врати у првобитно стање, под следећим
условима:
1 Уколико је површина асфалтирана, извођач је
у обавези да изврши замену материјала из
ископа шљунком, а горњих 20 цм дробљеним
каменом гранулације 0 - 31,5 мм и плати
износ према квадратури оштећене површине,
2 Уколико је површина бетонска, извођач је у
обавези да изврши замену материјала из
ископа шљунком, а горњих 20 цм дробљеним
каменом гранулације 0 - 31,5 мм,
3 Уколико је површина неуређена (макадамска
или земљана) извођач је у обавези да изврши
замену материјала из ископа шљунком, а
горњих 20 цм дробљеним каменом
гранулације 0 - 31,5 мм,
4 При раскопавању јавне зелене површине,
извођач радова ће извршити повраћај у
првобитно стање.
Одредбе овог члана примењују се и на
раскопавање у вези канализационе мреже.

Члан 16.
Прикључење на мрежу водовода неће се
одобрити:
1 ако капацитет водовода не може задовољити
количину воде коју је потребно испоручити
корисницима;
2 ако уређаји и инсталације нису изведени у
складу са датим одобрењем;
3 ако су се водоводне цеви непрописно
укрстиле са постојећом канализационом
мрежом, клозетском или септичком јамом,
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складиштима соли, хемијским и другим
недозвољеним средствима;
ако објекат корисника није повезан са
канализационом мрежом или посебном
септичком јамом која је урађена по
прописима и за чију употребу ја дато
одобрење надлежног општинског органа, и
то под условима да не постоји улична
канализациона мрежа;
ако је објекат бесправно изграђен, осим ако
власник објекта достави потврду органа
управе надлежног за издавање грађевинских
дозвола да је покренут поступак за
прибављање Одобрења за изградњу.

Члан 17.
Прикључци на водоводну мрежу у
пословним и стамбено - пословним објектима
изводе се на следећи начин:
- прикључци пословних и стамбено пословних објеката у приземљу изводе се
тако што ће сви водомери бити смештени у
водомерном склоништу испред засебних
јединица;
- уколико на парцели нема довољно простора
за изградњу одговарајућег водомерног
склоништа за смештај главних водомера,
водомери се могу сместити у подруму
објекта који се прикључује;
- за пословне просторе у објектима који имају
један или више спратова главни водомер се
поставља у водомерно склониште испред
објекта, а помоћни водомер за сваку засебну
јединицу у заједничком ходнику, у
одговарајућу касету (ормарић).
Главни водомер се региструје на адресу
пословног или стамбено - пословног објекта.

Члан 18.
Водомерно склониште се поставља
унутар грађевинске парцеле непосредно иза
регулационе линије.
Када се грађевинска и регулациона
линија поклапају водомерно склониште се
поставља у подруму или на тротоару испред
објекта или независне јединице, према условима
које утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”,
тако да пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и
заштићен од слегања објекта.
Приступ до водомера мора бити
слободан.
Величина водомерног склоништа мора
бити минимално димензија 1m x 1m x 1m
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ефективног простора за пречник до 1 ‘’, а
поклопац водомерног склоништа максимално
може тежити до 15 кг. Код промера прикључка
већег од 1 ‘’ величина ефективног простора
водомерног склоништа биће димензија које
одреди ЈКП “Дунав Велико Градиште”.
Водомери и водомерна склоништа који
нису постављени у складу са ст. 1., 2. и 3. овог
члана, поставиће се на начин прописан овом
Oдлуком у року од девет месеци од дана ступања
на снагу ове Oдлуке.
Стамбене
зграде
за
колективно
становање које су добиле употребну дозволу пре
ступања на снагу ове одлуке и које имају
смештен главни водомер у водомерном
склоништу које није адекватно, односно које није
у складу са ставом 4. ове Одлуке имају рок од 2
године од дана ступања на снагу ове Oдлуке да
водомерно склониште усагласе са овом Одлуком.

Члан 19.
Мерење утрошка воде врши се
очитавањем само са водомера који задовољавају
стандарде прописане Законом о мерним
јединицама, постављених у складу са прописима
и уз сагласност ЈКП “Дунав Велико Градиште”.

Члан 20.
Монтажа водомера за сваку засебну
целину у старом или новом објекту мора бити
извршена у складу са техничким условима које
утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”.

Члан 21.
У циљу заштите објеката и инсталација
водовода, забрањено је:
1 самовољно прикључивање на водовод и
уграђивање водомера;
2 спајање на унутрашњи прикључак испред
водомера, односно ревизионог окна;
3 отварање и затварање поклопца на јавној
површини од стране неовлашћених лица;
4 испуштање воде са органским и неорганским
материјама у објекте водовода који штетно
утичу на здравље људи и испуштање
проузроковача
заразних
болести,
експлозивних и запаљивих материја;
5 неовлашћено искоришћавање воде из уличне
водоводне мреже хидраната и других
водоводних уређаја или на било који начин
неовлашћено прикључивање потрошача
воде;

23. септембар 2017.
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спречавање радника ЈКП „Дунав-а Велико
Градиште“, у извршавању прегледа
водоводних уређаја и контроле утрошене
воде;
оштећење на било који начин водоводних
објеката и инсталације,
повезивање
унутрашњих
водоводних
инсталација
спојених
са
градским
водоводом, са водоводним инсталацијама
(риш вентилима) који добијају воду из
индивидуалних изворишта, бунара и
хидрофора,
окретање водомера.

Члан 22.
Ако се прикључак на водоводну мрежу
изведе без Одобрења и супротно одредбама ове
Oдлуке, ЈКП “Дунав Велико Градиште”
овлашћено је да такав прикључак искључи и
тражи надокнаду трошкова и штете од
инвеститора радова, односно корисника у висини
одређеној ценовником ЈКП “Дунав Велико
Градиште”.
Сваки прикључак на водоводну мрежу
изведен без Одобрења, супротно одредбама ове
Одлуке, сматра се бесправним коришћењем воде.
Ако ЈКП “Дунав Велико Градиште”,
утврди да је унутрашња водоводна инсталација
из индивидуалних изворишта, бунара и
хидрофора спојена са градским, овлашћена је да
такав прикључак искључи и тражи надокнаду
трошкова и штете од инвеститора радова,
односно корисника.

Члан 23.
Уграђивање водомера на уличну
водоводну мрежу, скидање и замену водомера
врши ЈКП “Дунав Велико Градиште” на рачун
корисника у складу са важећим ценовником ЈКП
“Дунав Велико Градиште”.
Обавезни преглед и баждарења мерних
уређаја (водомера) врши се у складу са важећим
прописима.
Трошкове замене дотрајалих делова на
водомерима који се припремају за баждарење,
сноси корисник.
Трошкови
жигосања
приликом
баждарења падају на терет корисника, а према
ценовнику овлашћене институције.
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3. Снабдевање
Члан 24.
ЈКП “Дунав Велико Градиште”, је
обавезно да корисницима услуга обезбеђује
довољну количину воде у непрекидном трајању
током свих 24 часа у току дана.
Изузетно од претходног става, а у
случајевима више силе, већих техничких сметњи
на
водоводној
мрежи,
уређајима
и
инсталацијама, ЈКП “Дунав Велико Градиште,
обезбеђује количине воде према техничким
могућностима водовода.
Под вишом силом у смислу претходног
става овог члана, сматрају се: недостатак дотока
воде у водоизворишту, пожар, суша, поплава,
епидемија, прекиди снабдевања електричном
енергијом и сл.

Члан 25.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” у обавези
је да у случају планираних прекида снабдевања
водом, ради поправке објеката, уређаја и
инсталације, о томе благовремено обавесте
корисника (потрошача), а најкасније 12 часова
пре почетка радова.
Обавештење корисника о прекиду
снабдевања воде објављује се преко огласа или
другим средствима јавног информисања или
непосредним обавештавањем.
Организације од посебног значаја (Дом
зравља, ватрогасну службу, предшколску
установу, школе и сл.) о насталом прекиду, ЈКП
“Дунав Велико Градиште” дужно је да обавести
најбржим путем.
Када се врше већи радови на појединим
секторима водоводне мреже, ЈКП “Дунав Велико
Градиште” дужно је да обавести санитарну
инспекцију.
У случају прекида дужег од 24 часова
снабдевања водом преко водовода, ЈКП “Дунав
Велико Градиште” дужно је да обезбеди
снабдевање водом цистернама.
Правна и физичка лица дужна су да своје
цистерне ставе на располагање ЈКП „Дунав
Велико
Градиште“
ради
снабдевања
становништва водом када дође до искључења у
појединим секторима града и насеља или других
тешкоћа у снабдевању водом у складу са чланом
37. ове Одлуке.
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Члан 26.
Јавни бунари,јавне чесме и фонтане су
комунални објекти и власништво су Општине
Велико Градиште.
Очитана потрошња воде са јавних чесми
које су прикључене на градски водовод
фактурише се његовом власнику,односно
кориснику.
О објектима из става 1 овог члана стара
се ЈКП “Дунав Велико Градиште” предузетник
или предузеће коме Општина Велико Градиште
повери а потребна средства се обезбеђују из
законом предвиђених извора,односно на основу
уговора о њиховом одржавању,закључених
између даваоца услуга и њиховог власника.
Земљиште око бунара, извора и чесми са
којих се вода употребљава за пиће, мора бити
нивелисано тако да се кишница и отпадне воде
не враћају у ове објекте.
Простор око свих објеката мора бити
бетониран.
Сви јавни бунари морају имати изграђену
ограду од чврстог материјала у висини најмање
0,80 метара и бити снабдевени адекватним
поклопцима. Ово важи и за бунаре у својини
грађана ако се они налазе поред пута, односно у
близини јавне површине.
Вађење воде из јавних бунара врши се
само одређеним судовима.
Забрањено је :
1 појити стоку на јавним чесмама, изворима,
бунарима и другим водним објектима,
2 бацати у водне објекте земљу, ђубре, камен
или загађивати и запушавати водне објекте
на било који начин,
3 затварати механичким путем одвод јавних
чесми како би животиње могле да пију воду
из њих.

4. Начин плаћања утрошене воде
Члан 27.
Потрошња воде се утврђује, односно
мери водомером.
У случају неисправности водомера,
потрошња се утврђује на бази просека у задњих
шест месеци исправног регистровања потрошене
воде.
Ако се потрошња не може утврдити на
начин из става 2. овог члана, наплата утрошене
воде вршиће се према важећем ценовнику ЈКП
“Дунав Велико Градиште” у паушалном износу.
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Члан 28.
Читање водомера могу извршти
овлашћени радници ЈКП “Дунав Велико
Градиште” и друга лица која ангажује ЈКП
“Дунав Велико Градиште”.
Читање водомера код правних лица врши
се месечно.
Читање водомера код грађана врши се
месечно, а најмање једном у три месеца.

Члан 29.
Ако овлашћеном раднику ЈКП “Дунав
Велико Градиште” не буде омогућено редовно
читање водомера због одсуства корисника,
немогућности приступа мерним уређајима и сл.,
корисник ће бити писмено обавештен о
накнадном читању водомера.
У случају да се ни у поновљеном
покушају читањем не може утврдити утрошена
количина воде, ЈКП “Дунав Велико Градиште” ће
утрошак воде утврдити сходно члану 27. ове
Одлуке.

Члан 30.
У случају када има више корисника воде
(зграде са колективним становањем и сл.), а
постоји само један водомер, накнада о утрошеној
води утврђује се сразмерно броју чланова
домаћинства.
Промену броја чланова домаћинства
достављају Скупштине станара писмено ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ у року од осам дана
од дана настале промене, односно пре
испостављања рачуна.
У случају када има више корисника воде
(зграде са колективним становањем и сл.), сваки
корисник може добити посебан водомерни
прикључак уз услов да је то технички изводљиво
и уз сагласност Скупштине станара.

Члан 31.
Цена воде одређена је ценовником који
доноси ЈКП “Дунав Велико Градиште”, на који
сагласност даје Општинско веће општине Велико
Градиште.
Корисници плаћају утрошену воду
месечно по испостављеном рачуну, а по
ценовнику који доноси ЈКП “Дунав Велико
Градиште”, на који сагласност даје Општинско
веће општине Велико Градиште.
Примедбе на испостављени рачун
подносе се у року од осам дана од дана уредно
урученог рачуна кориснику.

23. септембар 2017.
воде.

Забрањено је неовлашћено коришћење

Под неовлашћеним коришћењем воде
подразумева се:
- коришћење воде самовласним прикључењем
унутрашњих инсталација на водоводну
мрежу;
- коришћење воде без водомера;
- коришћење воде преко водомера који је
оштећен или је самовољно замењен без
обавештења ЈКП “Дунав Велико Градиште”;
- коришћење воде за наводњавање њива,
пластеника и већих засада.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” извршиће
наплату неовлашћено утрошене воде према
стању на водомеру, а код прикључка без
водомера или оштећеног водомера у паушалном
износу који је одређен ценовником ЈКП “Дунав
Велико Градиште” на који даје сагласност
Општинско веће.

Члан 32.
Корисник водовода је дужан да сваку
промену која је везана за коришћење воде
пријави ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у року од
осам дана.

Члан 33.
Накнада за утрошену количину воде не
плаћа се за воду употребљену за гашење или
спречавање пожара.
О потрошњи воде за потребе гашења
пожара, корисник је дужан да обавести ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ у року од 24 часа од
момента употребе.

Члан 34.
Корисник водовода може писменим
захтевом отказати коришћење воде ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ уз достављање адекватног
доказа којим ће доказати власништво над
прикључком.
Трошкове искључења са водовода сноси
корисник који је поднео захтев из става 1 овог
члана.

5. Штедња воде
Члан 35.
Корисници су дужни да воду из водовода
рационално користе. Уколико се количина воде у
водоводу смањи и угрози нормално снабдевање
водом, ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је
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да предложи неопходне мере за штедњу и
ограничавање потрошње воде.

Члан 36.
У случају прекомерне потрошње воде, а
нарочито у летњим месецима, ЈКП “Дунав
Велико Градиште” овлашћено је да врши преглед
водоводних уређаја и контролу утрошене воде у
циљу давања потребних упутстава за штедњу
воде.
Корисник је дужан да се придржава
упутстава које је дало службено лице ЈКП “Дунав
Велико Градиште”.
Корисник може и сам тражити преглед
уређаја и контролу потрошње воде, у том случају
трошкови прегледа падају на његов терет.

Члан 37.
У случају веће несташице воде или
других тешкоћа (суша или друга елементарна
непогода) Општинско веће општине Велико
Градиште прописаће ред првенства у снабдевању,
ограничењу или забрани утрошка воде
појединачним корисницима (прање, поливање
улица, прскање паркова, пуњење базена, прање
возила, заливање башта и сл.) као и начин
контроле прописних ограничења и њихово
спровођење.
Ограничење потрошње воде не односи се
на потребе гашења пожара.

Члан 38.
Воду са јавних хидраната могу користити
предузећа, организације и органи који имају
посебна одобрења за такво коришћење и
ватрогасна служба за гашење пожара.

6. Коришћење водовода у јавне сврхе
Члан 39.
Под коришћењем водовода у јавне сврхе
подразумева се коришћење воде за гашење
пожара, прање и поливање улица, заливање
јавних зелених површина, одржавање и изградњу
саобраћајница и сл.
Услови коришћења и начин плаћања воде
утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара,
одређује се уговором који ЈКП “Дунав Велико
Градиште”
закључи
са
предузећем,
организацијом, односно инвеститором.
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Члан 40.
Ватрогасна служба има право да за
потребе гашења пожара користи воду преко свих
хидраната као и из унутрашњих водоводних
инсталација сваке зграде.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно је
да ватрогасној служби достави списак свих
хидраната на уличној водоводној мрежи и да је
обавести о сваком укинутом и новоизграђеном
хидранту најкасније у року од 30 дана од дана
настале промене.
Места на којима се налазе хидранти
морају бити обележена. Ово обележавање врши
се на згради и другом објекту који је најближи
хидранту.
Начин обележавања хидранта као и рок у
коме се хидранти морају обележити одређује
својом Наредбом Министарство за унутрашње
послове преко својих надлежних служби.

Члан 41.
Општина Велико Градиште може да
постави јавну чесму, ако за то има техничких
могућности.
Вода са јавне чесме може се користити за
пиће и одржавање зелених површина.
Трошкове постављања, одржавања и
утрошка воде са јавне чесме сноси општина.
Вода са јавне чесме може се користити
само ако је хигијенски исправна за пиће.

7.Одржавање
Члан 42.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ стара се
о објектима водовода у Великом Градишту,
Пожежену и Кусићу и сеоским водоводима,
одржава их у исправном стању и у том циљу
врши редовне прегледе (једном месечно) и
повремене прегледе према потреби ових објеката
и уређаја и редовно испирање водоводне мреже
где је то технички изводљиво.
ЈКП “Дунав Велико Градиште” обавезно
је да настале кварове и оштећења на водоводној
мрежи и објектима који јој припадају, отклони у
року од 24 часа од настанка квара, односно од
његове пријаве.
Изузетно, код већих кварова на водоводу,
уколико њихово отклањање траје дуже од 24
часа, ЈКП “Дунав Велико Градиште” је обавезно
да корисницима обезбеди воду за пиће путем
цистерни, а настали квар отклони у што краћем
могућем року.

23. септембар 2017.

Члан 43.
За унутрашњу водоводну инсталацију
одговара корисник, односно власник и одржава
је о свом трошку.

Члан 44.
ЈКП “Дунав Велико Градиште”, дужно је
да најмање једном месечно изврши проверу
квалитета воде за пиће код Хигијенског завода у
Пожаревцу или друге овлашћене организације.
У случају неисправности воде, власници
(управљачи) водовода дужни су да о томе одмах
обавесте надлежне инспекцијске службе и
кориснике водовода и одмах изврше санацију
водоводних објеката.

Члан 45.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“, дужно је
да унурашње водоводне инсталације искључи из
снабдевања водом и ускрати даље коришћење у
следећим случајевима:
1 ако корисник писмено откаже коришћење
воде у складу са чланом 34 ове одлуке,
2 ако настане већи квар, оштећење или сметња
на водоводној инсталацији корисника,
3 ако је склониште водомера неисправно,
загађено, затрпано или на други начин
неприступачно, а корисник није отклонио
недостатке ни после писмене опомене ЈКП
“Дунав Велико Градиште”,
4 ако је водоводни прикључак самовољно
изведен,
5 ако је самовољно постављен водомер,
6 ако су унутрашње водоводне инсталације
прикључене на водоводну мрежу преко
унуташњих водоводних инсталација суседне
зграде, односно непокретности,
7 ако потрошач прекрши одредбе Наредбе о
употреби воде за време несташице,
8 ако потрошач без одобрења ЈКП “Дунав
Велико Градиште” одстрани пломбу на
водомеру или сам скине водомер ради
евентуалне поправке или баждарења,
9 кад се празни резервоар и врши чишћење и
прање главног цевовода и уређаја,
10 кад настану већи кварови или сметње на
јавном водоводу,
11 кад на водоводној инсталацији дође до
пуцања водоводних цеви које проузрокује
губитак воде и пад притиска у водоводној
мрежи или дође до могућности загађивања
воде у водоводној мрежи због продирања
подземних или фекалних вода,

23. септембар 2017.

12 ако се накнадно утврди да је водоводни
прикључак непрописно укрштен са
канализацијом, септичком јамом или на
други начин санитарно угрожава водоводни
систем,
13 ако не измести водомер из зграде у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке,
14 ако корисник који има привремени
прикључак у остављеном року не достави
одобрење за градњу.
Трошкове искључења и поновног
укључења из тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 14. 15.овог
члана сноси корисник, који је ове радове
проузроковао својом кривицом.
У случају неплаћања накнаде за
коришћење воде дуже од три месеца, ЈКП “Дунав
Велико Градиште” може предузети одговарајуће
принудне
мере
искључења
унутрашње
инсталације са водовода.

III КАНАЛИЗАЦИЈА
Члан 46.
У јавну и унутрашњу канализацију
забрањено је испуштати или убацивати све оно
што може оштетити јавну канализацију или
штетно деловати на људе који раде у јавној
канализацији, а нарочито:
1 воду са киселинама, солима и алкалијама,
бензином, уљем или мастима, као и све друге
разарајуће, запаљиве и отровне материје које
могу угрозити сигурност канализације,
2 узрочнике заразних болести и паразитских
болести или материје заражене таквим
узрочницима,
3 материје које развијају токсичне или
експлозивне гасове које могу оштетити или
отежати функционисање уређаја,
4 разне чврсте отпатке или материје које би
могле оштетити јавне канале или угрозити
њихово правилно функционисање,
5 празнити фекалне цистерне у канализационе
шахтове градске канализационе мреже осим
у последњу канализациону шахту пре
фекалне станице код ЈКП “Дунав-а Велико
Градиште”.
Предузећа и друге организације дужне су
да за своје потребе изграде посебне уређаје за
пречишћавање штетних материја из претходног
става уз сагласност ЈКП “Дунав Велико
Градиште” и надлежних инспекцијских служби.
Мере заштите јавног канализационог
система, максималне дозвољене концентрације
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појединих материја које се упуштају у јавну
канализацију, начин контроле квалитета
отпадних вода корисника јавне канализације и
друга питања која су битна за нормално
функционисање јавне канализације прописане су
Правилником о техничким и санитарним
условима за упуштање отпадних вода у градску
канализацију.

Члан 47.
Изградња канализационе мреже врши се
у складу са потребама појединих делова града
или насељеног места ван града. Пре почетка
изградње канализације, Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору дужно је да склопи
предуговоре
са
будућим
корисницима
канализације о финансирању, изградњи и
прикључцима на канализацију.
На
основу
броја
закључених
предуговора, Општинска управа донеће одлуку о
изградњи канализације.
Након доношења одлуке из става 2 овог
члана, Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору склопиће уговоре са корисницима о
плаћању накнаде за инвестиционо улагање у
комуналну инфраструктуру.
Канализациони колектори – линије
(уређаји за одвођење отпадних вода) граде се по
техничким грађевинским и др. нормативима који
су прописани за извођење и коришћење ових
објеката.
Новоизграђени објекти у којима настају
штетне отпадне воде могу се прикључити на
јавну канализацију тек пошто се изграде и
опреме уређајима за пречишћавање отпадних
вода.

Члан 48.
Ако је технички изводљиво, носиоци
права коришћења, односно сви власници објекта,
дужни су да по склопљеном уговору са
инвеститором канализације своју кућну
канализацију споје на уличну мрежу, односно
колектор, чим овај буде изведен испред њихових
објекта, а најдуже у року од шест месеци од дана
завршетка изградње уличне канализације.
По изградњи уличне канализације, по
добијању употребне дозволе, инвеститор је
дужан да обавести носиоце права коришћења,
односно сопственике објеката, за које постоји
техничка могућност, да морају бити прикључени
на изграђену канализациону мрежу у циљу
непосредног извођења прикључка на мрежу.
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Члан 49.
Канализациони прикључак саставни је
део унутрашње инсталације, све до спајања са
уличном инсталацијом.
Унутрашњим прикључком се сматра:
спој са јавном канализацијом од задње шахте у
објекту до јавне канализације. Задња шахта не
може да буде на већој удаљености од 20 метара
од јавне канализације, а поставља се највише до
три метра иза регулационе линије.
Канализациони прикључак изводи
власник објекта по одобрењу и условима које
издаје ЈКП “Дунав Велико Градиште”.

Члан 50.
Сваки објекат који се спаја са уличном
канализацијом мора имати свој засебан
прикључак непосредно на јавну канализацију.
Изузетно, може се дозволити прикључење на
уличну канализацију и на други начин ако је то
условљено висинским котама терена и постојеће
канализације или из других оправданих разлога.
Члан 51.
Одредбе чланова 12. и 13. примењују се
и за прикључак објекта на канализацију.

Члан 52.
Корисник канализације дужан је да у
року од осам дана пријави сваку промену која
утиче на количину и састав испуштене отпадне
воде.
Члан 53.
Ако носилац права коришћења, власник
или други корисник непрописном или намерном
употребом унутрашње канализације проузрокује
запушење или штету на јавној канализацији,
дужан је да сноси све трошкове отклањања
запушења, односно штете.

Члан 54.
У случају квара на мрежи јавне
канализације управљач (власник) јавне
канализације је дужан да квар отклони најкасније
у року 24 часа.
У случају већег квара или реконструкције
јавне канализације управљач (власник) јавне
канализације је дужан, сагласно техничким и
санитарним прописима, да обезбедити одвођење
отпадних вода до отклањања квара у најкраћем
могућем
року,
односно
завршетка
реконструкције канализације.
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Члан 55.
Власници објекта који су прикључени на
јавну канализацију дужни су да на захтев
управљача (власника) јавне канализације отклоне
кварове на својим уређајима за пречишћавање
отпадних вода о свом трошку.

Члан 56.
Након спајања унутрашње канализације
са јавном канализацијом, носилац права
коришћења, односно власник објекта, дужан је
да постојећу септичку јаму испразни,
дезинфикује и затрпа у року од 30 дана од дана
прикључења на канализацију и о томе обавести
Општинску управу - Одељење надлежно за
послове комуналне инспекције.

Члан 57.
Забрањено је на било који начин
оштећивати објекте и уређаје канализације, како
главне водове, тако и поклопце сливника,
контролне шахтове и сл.
У сливник или контролни шахт не смеју
се убацивати отпаци, смеће, тврди предмети
(камен, цигла и сл.), као и други оптаци
органског и неорганског порекла.

Члан 58.
Носиоци права коришћења, односно
власници објеката, дужни су да своју унутрашњу
канализацију одржавају у исправном стању, о
свом трошку.
Члан 59.
Ради контроле квалитета отпадних вода
и
правилног
коришћења
канализације,
овлашћени радници управљача (власника) или
инвеститора јавне канализације имају право
приступа свуда где се налазе инсталације
унутрашње канализације које су повезане са
јавном канализацијом.
Овлашћени радници управљача или
инвеститора јавне канализације могу вршити
прегледе само уз присуство корисника или
њиховог представника.
Радници из става 1. овог члана дужни су
показивати легитимацију или овлашћење.
Носиоци права коришћења, односно
власници или корисници објекта који су
прикључени на јавну канализацију дужни су да
омогуће вршење прегледа у смислу става 1. овог
члана.

23. септембар 2017.

Члан 60.
Накнада за услуге употребе јавне
канализације одређује се по једном метру кубном
утрошене воде из водовода.
Трошкове одржавања и чишћење
унутрашњих прикључака, плаћају корисници
прикључка.

Члан 61.
На изградњу, одржавање и коришћење
објекта канализације, и друга питања у вези са
канализацијом која нису посебно регулисана,
примењиваће се одредбе ове Одлуке које се
односе на водовод.

Члан 62.
У случају штрајка управљач (власник)
водовода и канализације обавезан је да обезбеди
минимум процеса рада у складу са Законом о
комуналним делатностима и да обезбеди:
1 пречишћавање и дистрибуцију воде,
2 минимални притисак у дистрибутивној
мрежи водовода,
3 обављање послова на отклањању хаварија на
дистрибутивној мрежи водовода,
4 редовну контролу квалитета испоручене
воде,
5 функционисање градске канализације.
Када се у складу са Законом не обезбеди
минимум процеса рада у циљу редовног
снабдевања водом за пиће и коришћење фекалне
и кишне канализације, предузимају се посебне
мере ради спречавања наступања последица по
живот и здравље људи и безбедност људи и
имовине, и то :
1 привремено обављање делатности преко
других предузећа или предузетника,
2 привремено
обављање
делатности
ангажовањем других физичких лица,
3 организовано снабдевање водом за пиће.

Члан 63.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ не може
ускратити комуналну услугу кориснику, осим у
случају када корисник:
1 изврши прикључење на комуналну мрежу
без претходно прибављеног одобрења;
2 користи услугу противно прописима;
3 неосновано омета друге кориснике услуга;
4 не плати комуналну услугу у року од 3
месеца од дала доспелости;
5 ненаменски користи комуналну услугу у
време снабдевања уз ограничење потрошње
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(редукцију) о чему је корисник благовремено
обавештен.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно је
да у писменој форми обавести корисника
комуналне услуге о могућности обуставе
комуналне услуге услед наступања случаја из
става 1. овог члана и остави му примерени рок за
испуњење обавезе.
Уколико корисник у остављеном
примереном року не отклони недостатак из става
1. овог члана ЈКП „Дунав Велико Градиште“ ће
му у року од 8 дана од истека последњег дана
рока датог у обавештењу из ст 2. овог члана,
ускратити коришћење комуналне услуге.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ формира
трочлану комисију која ће изаћи на терен и уз
употребу адекватне механизације уколико је то
потребно, као и уз асистенцију комуналне
инспекције и по потреби полиције, извршити
искључење
корисника
са
водоводнеканализационе мреже, о чему ће комисија
сачинити записник.
Трошкови искључења падају на терет
корисника, а према ценовнику ЈКП „Дунав
Велико Градиште“.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно је
да најкасније у року од два дана од измирења
дуга за извршену комуналну услугу и плаћене
прописане накнаде за поновно прикључење
настави пружање комуналне услуге кориснику.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се правно лице, као давалац услуга:
1 ако не задовољава уредно и квалитетно
потребе корисника услуга (члан 6.),
2 ако прикључи бесправно изграђени објекат
на мрежу водовода, односно канализације
(члан 12.),
3 ако не одлучи по захтеву за прикључење у
прописаном року (члан 13.), односно не врши
прикључивање у прописаном року (члан 14.)
4 ако одобри прикључење на мрежу водовода
супротно члану 16., односно без прописане
документације,
5 ако без оправданог разлога не обезбеди
корисницима довољне количине воде (члан
24.),
6 ако благовремено не обавести потрошаче о
планираним прекидима у снабдевању воде
(члан 25.),
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ако не предузме конкретне мере за штедњу
воде (члан 37.),
8 ако поступа противно члану члану 41.,
9 ако не одржава у исправном стању објекте
или не врши испирање водоводне мреже
(члан 42.),
10 ако не отклони квар у прописаном року (члан
42. став 3.),
11 ако правно лице-предузетик или власник
сеоског водовода не врше редовну контролу
квалитета воде (члан 44.).
Новчаном казном од 25.000,00 динара,
казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из става 1. овог члана.

Члан 65.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице, а новчаном
казном од 50.000,00 динара предузетник, као
корисник услуге:
1 ако омета, изградњу, продужење изградње
линије водовода, односно канализације или
прикључење на те објекте,
2 ако не постави водомер,
3 ако се понаша противно чл. 21. и 26.,
4 ако се не придржава упутства за штедњу
воде чл 35-37,
5 ако користи воду са јавних хидраната
супротно члану 38.,
6 ако врши прикључивање супротно члану 14,
7 ако не врати раскопане површине у
првобитно стање (члан 15.),
8 ако не уреди водомерно склониште у складу
са чл 18,
9 ако поступи супротно чл 31, и чл 56,
10 ако поступи супротно чл 49 ст 3.
Новчаном казном од 25.000,00 динара,
казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 100.000,00 динара
казниће правно лице, а новчаном казном од
50.000,00 динара предузетник, као корисници
јавне канализације који испушта отпадне воде у
јавну канализацију
која није прописаног
квалитета и који не спроведе мере прописане
Правилником о техничким и санитарним
условима за упуштање отпадних вода у градску
канализацију.
Новчаном казном од 20.000,00 динара
казниће се физичко лице које је угрозило
нормално функционисање јавне канализације
прописане Правилником о техничким и
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санитарним условима за упуштање отпадних
вода у градску канализацију.
Новчаном казном од 20.000,00 динара
казниће се физичко лице, новчаном казном од
100.000,00 динара правно лице, а новчаном
казном од 50.000,00 динара предузетник ако се
без одобрења прикључи на мрежу јавног
водовода или канализације, односно, ако поступа
супротно члану 12 ове Одлуке.

Члан 66.
Новчаном казном од 20.000,00 динара,
казниће се грађаним као физичко лице, односно
корисник ако:
1 бесправно угради водомер супротно члану
14. ове Одлуке,
2 ако не врати раскопане површине у
првобитно стање (члан 15.),
3 ако поступа противно забранама из чланова
21. и 22. ове Одлуке,
4 ако поступа противно одредбама члана 26.
Одлуке,
5 ако поступа противно члановима од 35. до 38.
ове Одлуке.
6 ако у року од 6 месеци по изградњи уличне
канализације, односно по прибављању њене
употребне дозволе, свој објекат не прикључи
на постојећу канализациону мрежу,
7 оштећује уређаје и објекте канализације, а из
разлога за које је сам одговоран.
8 ако не уреди водомерно склониште у складу
са чл 18,
9 ако поступи супротно чл 31 и чл 56,
10 ако поступи супротно чл 49 ст 3.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.
ЈКП “Дунав Велико Градиште”, дужно је да
у року од 30 дана од ступања на снагу ове
Одлуке, донесе Правилник о техничким
условима
за
изградњу
водоводних
и
канализационих објеката и услова за
прикључивање на те објекте у складу са овом
Одлуком.
Сагласност на Правилник из става 1. овог
члана даје Општинско веће општине Велико
Градиште.

Члан 68.
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши Одељење за инспекцијске послове
општинске управе Велико Градиште, Републичка
санитарна инспекција и Министарство за
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унутрашње послове преко својих надлежних
служби.
Члан 69.
За све што није регулисано овом
Одлуком примењиваће се одредбе 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).
Члан 70.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о водоводу и канализацији бр.
352-72/2017-01-1 („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 9/2017)

Члан 71.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“, а примењиваће се
од 01. јануара 2018. године, осим члана 14 који
ће се примењивати даном ступања на снагу ове
Одлуке.
Број: 352-95/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 3. став 1. тачка 7., члана
4. став 3., члана 9. став 3. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/11 и бр. 104/2016), члана 20. став 1.
тачка 5. и члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 –
др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште“бр.09/08,
5/14 и 5/16), Скупштина општине Велико
Градиште на својој 12. седници, одржаној дана
22.09.2017. године донела је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о измени и допуни Одлуке о
јавним паркиралиштима на територији општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр 3/2017) (Даље: Одлука),
члан 16. мења се и гласи:

„Физичка лица, предузетници и правна
лица (станари, власници или корисници
пословног простора, који се налази у зони
наплате паркирања) могу јавна паркиралишта
користити под посебним условима у погледу
цене услуге и утврђеног времена паркирања као
повлашћени корисници, на начин који одреди
Предузеће.
Повлашћеним корисницима, из става 1.
овог члана, Предузеће издаје повлашћену
паркинг карту под условима прописаним
Правилником
о
коришћењу
јавних
паркиралишта.
Предузеће није дужно обезбедити
континуирано слободно паркинг место
корисницима паркиралишта из става 1. овог
члана.“

Члан 2.
У члану 17. став 3. Одлуке, после речи
„физичких лица“, додаје се запета и речи: „а под
условима
прописаним
Правилником
о
коришћењу јавних паркиралишта“.
У члану 17. ставови 4. и 5. бришу се.
Члан 3.
Члан 20. Одлуке мења се и гласи:

„На општим паркиралиштима наплата
паркирања се врши по започетом сату или у
дневном трајању, плаћањем сатне или дневне
карте, а под условима прописаним Правилником
о коришћењу јавних паркиралишта.
Корисник паркиралишта може се
одлучити за плаћање коришћења паркиралишта
куповином месечне, полугодишње и годишње
карте под условима прописаним Правилником о
коришћењу јавних паркиралишта.“
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Члан 4.
У члану 21. ст. 2. речи „дневне карте“
замењују се речима „доплатне карте“.
У члану 21. ст. 3. речи „дневне карте“
замењују се речима „доплатне карте“.
Члан 5.
Члан 22. мења се и гласи:
„Налог за плаћање доплатне паркинг
карте издаје овлашћени контролор и уручује га
кориснику.
Када контролор није у могућности да
уручи налог кориснику, причвршћује га на
возилу, на предњем ветробранском стаклу, уз
обавезно фотографисање.
Достављање налога за плаћање доплатне
карте на начин из става 2. овог члана сматра се
уредним и доцније оштећење или уништење
налога нема утицај на ваљаност достављања и не
одлаже плаћање доплатне паркинг карте.
Сматра се да је корисник паркиралишта
поступио по примљеном налогу ако је платио
доплатну паркинг карту у року од осам дана од
дана издавања, на начин назначен у налогу за
плаћање доплатне карте.
Ако корисник паркиралишта не плати
доплатну карту, у року из става 4. овог члана,
дужан је осим износа цене доплатне карте, у
наредних осам дана, платити и стварне трошкове
предузећа и законску затезну камату, на шта ће у
налогу бити упозорен.
Ако корисник паркиралишта не поступи
у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће
покренути
принудни
поступак
наплате
потраживања.“

Члан 6.
У члану 32. став 1., после алинеје бр 4
додаје се алинеја бр 5 која гласи:
• „не поступи у складу са одредбама члана 18
ове Одлуке.“

Члан 7.
У року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке, ЈКП „Дунав Велико Градиште“
донеће Правилник о коришћењу јавних
паркиралишта, на који сагласност даје
Општинско Веће општине Велико Градиште.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 344-120/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 38.ст.1. и 2. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16– др.
закон), члана 146.став 1.Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07,83/14 – др. закон и 101/16-др. закон)
и чл. 18. и 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште
по
претходно
прибављенојсагласности
Министарства
грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре
број 342-01-469/2017-06 од 23.08.2017. године,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се делови обале
и водног простора реке Дунав на територији
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општине Велико Градиште на којимa се могу
постављати плутајући објекти, услови и начин
постављања и уклањања плутајућих објекта,
обавезе власника плутајућих објакта, као и
вршење надзора над применом одлуке.

Члан 2.
Плутајући објекти који се у складу са
овом одлуком могу поставити на одређеном делу
обале и водног простора на територији општине
Велико Градиште су:
1 угоститељски објекат на води;
2 понтонза потребе спортског клуба на води;
3 плутајући објекат за укрцавање и
искрцавање путника;
4 понтон за потребепривезишта за чамце;
5 бункер станицеза снадбевање бродова
горивом;
6 плутајући објекат за потребе вршења
послова улазно-излазне ревизије бродова;
7 кућа за одмори сплав кућица.
II
ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И
ВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА

Члан 3.
Делови обале и водног простора на
територији општине Велико Градиште на којима
се у складу са овом одлуком могу постављати
плутајући објектиодређују се Планом места за
постављање плутајућих објеката на делу обале и
водног простора на територији општине Велико
Градиште (у даљем тексту План)у складу
закономкојим се уређује пловидба и лукеи
важећом
планском
и
урбанистичком
документацијом.
Члан 4.
План доноси Скупштина општине
Велико Градиште за период од 10 година.
План детаљне разраде појединачних
локација саставни је део плана из члана 3. ове
одлуке.
Планове из ст. 1. и 2. овог члана
припрема Одељење за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове.
Планови из ст. 1. и 2. овог чланасе
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израђује у складу са условимакоје даје
министарствонaдлежоза послове саобраћаја
(Дирекције за водне путеве и надлежне лучке
капетаније)и надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
На планове из члана 3. ове одлуке
прибавља се претходна сагласност министарства
надлежног за послове саобраћаја у складу са
законом којим се уређује пловидба.
Члан 5.
План дефинише зоне и места унутар зоне
на којима се може поставити плутајући објекат,
изглед, врсту, намену и величину, као и правила
постављања плутајућег објекта.
Планом се одређују и делови обале и водног
простора на територији општине Велико
Градиште на којима се може поставити, на
основу захтева, плутајући објекат за потребе
републичких, општинских органа, установа и
предузећа чији су они оснивачи, као и зоне у
којима
постоје
посебна
просторна
и
функционална ограничења за постављање
плутајућих објеката.
Зона је део обале и водног простора на
коме се постављају плутајући објекти исте врсте
и намене
(зона угоститељских објеката,
зонапривезишта за чамцеи спортских клубова на
води, зона сплав кућица и кућаза одмор), део
обале и водног простора на коме је забрањено
постављање плутајућих објеката(зона забране),
као и део обале и водног простора који служи за
одлагање уклоњених плутајућих објеката (зона
за одлагање уклоњених плутајућих објеката).
План садржи текстуални и графички део.
План се може израђивати по фазама.
План се објављује у Службеном гласнику
Општине Велико Градиште.
Измене и допуне плана врше се по
потреби по поступку предвиђеном за доношење
плана, и важе до истека рока важења плана који
се мења.
Измена плана којим се врше промене
броја и распореда места утврђених планом на
којима су већ постављени плутајући објекти могу
се вршити само због реализације промене
просторног или урбанистичког плана.
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III
ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА
ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТАТА
Члан 6.
Поступак за давање у закуп водног
земљишта за постављање плутајућих објеката у
складу са Планом из члана 3. ове одлуке,врши
сеу поступку јавног надметања или прикупљања
писмених понуда путем јавног оглашавања у
складу са законом којим се уређују воде.
Након спроведеног поступка из става 1.
овог члана, лице које је закључило уговор о
закупу земљишта са јавним водопривредним
предузећем подноси захтев надлежном органу
oпштине за издавање решења којим се одобрава
постављање плутајућег објекта.
За издавање решења из става 2. овог
члана плаћа се локална административна такса у
износу који ће бити одређен Oдлуком Скупштинe
општине Велико Градиште.

Члан 7.
Решењеиз члана 6. став 2. ове одлуке
којим се одобрава постављања плутајућих
објеката,издаје надлежни орган општине, осим
за постављање бункер станица за снадбевање
бродова горивим које постављају лучки
оператери на основу одобрења за обављање
лучке делатности које издаје Агенција за
управљање лукама у складу са законом којим се
уређују пловидба и луке.
Решење којим се одобрава постављање
плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање
путника даје сепод условом да је за ту локацију
утврђено лучко подручје у складу са законом
којим се уређује пловидба и луке, као и под
условом да је подносилац захтева за издавање
решења претходно закључио уговор о закупу
водног земљишта.
Закуп водног земљишта запостављање
плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање
путника врши се у складу са законом којим се
уређују воде.
За издавање решења из става 2. овог
члана не наплаћује се накнада из члана 6. став 3.
ове одлуке.

Члан 8.
Јавно надметање или прикупљања
писмених понуда путем јавног оглашавања за
закуп водног земљишта за постављање
плутајућег објекта за потребе вршења послова
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улазно-излазне ревизије,јавно водопривредно
предузеће објављује под условом да је за ту
локацију утврђено подручје граничног прелаза за
међународни речни саобраћај у складу са
законом којим се уређује заштита државне
границе.
Закуп водног земљишта за постављање
бункер станица за снадбевање бродова горивим
врши се непосредном погодбом између јавног
водопривредног предузећа и изабраног лучког
оператера у складу са законом којим се уређују
воде и законом којим се уређује пловидба и луке.

Члан 9.
Решењекојим се одобрава постављање
плутајућих објекатаиздаје се на период од 5
година у зависности од врсте и намене
плутајућег објекта.
Против решења којим се одбија захтев за
издавање одобрења подносилац захтева може
изјавити жалбу Општинском већу општине
Велико Градиште у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Решење којим је одобрено постављање
плутајућег објекта престаје да важи пре истека
периода за које је издато ако корисник користи
део обале и водног простора мимо намене за које
је издато.
Решење из став 3. овог члана престаје да
важи и у случају када:
1 власник плутајућег објекта у року од 30 дана
од дана издавања решења којим се одобрава
постављање плутајућег објектане добије
плутајућу дозволу за тај плутајући објекат;
2 власник плутајућег објекта у року од 30 дана
од дана истека важности плутајуће дозволе
исту не продужи;
3 плутајући обејкат буде брисан из уписника
плутајућих објеката надлежне лучке
капетаније.
Против решења о престанку важења
решења о одобрењу корисник има право жалбе
Општинском већу општине Велико Градиште у
року од 15 дана од дана достављања решења.
Пре истека рока на који је дато решење
којим је одобрено постављање плутајућег објекта
исто се може продужити на још 5 година под
условом да корисник има закључен уговор о
закупу земљишта са јавним водопривредним
предузећем за тај период.
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IV
ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛУТАЈУЋИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 10.
Када кориснику дела обале и водног
простора истекне рок за који је донето решење
којим се одобрава постављање плутајућег
објектаи истопрестане да важи пре истека
периода за које је донето дужан је да у рокуод 30
дана од дана истека решења:
1 уклони плутајући објекат са места за које је
било одобрено његово постављање;
2 делове обале иводног простора доведе
упрвобитно стање;
3 престане да користи водоводне и
канализационе инсталације, приступни пут и
да обезбеди њихово несметано коришћење.
Уколико власник плутајућег објекта не
уклони објекат у року из става 1. овог члана
надлежна комумнална инспекција ће уклонити
плутајући објекат преко другог лица о трошку
власника плутајућег објекта.

Члан 11.
Уколико
се
привремено
изводе
неодложни радови на делуобале иводног
простора на коме се налази плутајући објекат за
које је издатоодобрење за постављање надлежна
организациона јединица Општинске управе
донеће решење којим се власнику указује на
потребу измештања тог објекта и оставља рок за
привремено измештање у трајању од 15 дана од
дана пријема решења.
Надлежна
организациона
јединица доноси решење из става 1. овог члана
на образложени писани захтев инвеститора
неодложних радова уз које се доставља пратећа
документација из које се јасно види катастарска
парцела, објекат који омета извођење
неодложних радова и одобрења надлежних
органа на основу којихсе изводе неодложни
радови.
Решење из става 1. овог члана мора да
садржи разлоге за привремено измештање
плутајућег објекта, као и место и време на које
се привремено измешта плутајући објекат.
Трошкове привременог извештања,
чувања и враћања плутајућег објекта сноси
инвеститор неодложних радова.
Уколико власник плутајућег објекта коме
је уредно уручено решење изстава 1. овог члана
не измести објекат упрописаном року, надлежна
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комунална инспекција ће издати решење којим
налаже да се такавплутајући објекат привремено
измести преко другог лица о трошку његовог
власника.

Члан 12.
Власник плутајућег објекта дужан је да
најкасније у року од три месеца од дана
постављања плутајућег објекта, надлежној
организационој јединици општинске управе
достави доказ да је:
1 прикључио
плутајући
објекат
на
електродистрибутивну мрежу, у складу са
актом надлежног привредног друштва;
2 прикључио плутајући објекат на водоводну
мрежу, у складу са актом надлежног јавног
предузећа;
3 обезбедио контејнер за чврсте отпатке и
закључио уговор са надлежним комуналним
предузећем за одношење тих отпадака;
4 закључио уговор о осигурању од пожара и
осигурању од одговорности према трећим
лицима и стварима;
5 закључио уговор о одржавању дела обале и
водног простора, односно места за
постављање плутајућег објекта за које је
издато одобрење са надлежним јавним
водопривредним предузећем;
6 обезбедио танк за отпадне воде и закључи
уговор са надлежним предузећем за његово
пражњење.
Надлежно привредно друштво, односно
јавно предузеће не може прикључити плутајући
објекат на одговарајућу инфраструктурну мрежу,
ако његовом власнику није издато решење којим
се одобрава постављање плутајућег објекта.

Члан 13.
Власник плутајућег објекта дужан је да
плутајући објекат редовно одржава у уредном и
исправном стању, да уклања отпадке око
плутајућег објекта и нанос реке на плутајући
објекат и да са стара о безбедности прилаза на
плутајућем објекту.
Власник плутајућег објекта дужан је да
има прописане исправе и књиге за плутајући
објекат и да продужава важност плутајуће
дозволе на начин и у роковима прописаним
законом којим се уређује
пловидба и
подзаконским актима донетим ради спровођења
тог закона и да исту сваке године достави
надлежној организационој јединици Општинске
управе која је издала решење којим се одобрава

20

Број 10

постављање плутајућег објекта у року од 15 дана
од дана њеног издавања, односно продужења.
Власник плутајућег објекта који још није
изграђен, а поседује техничку документацију за
исти и који је закључио уговор о закупу
земљишта
са
јавним
водопривредним
предузећем
дужан
је
да
надлежној
организационој јединици Општинске управе уз
захтев за издавање решења достави важећу
плутајућу дозволу.
V
ЗАБРАНЕ

Члан 14.
Корисник обале и водног простора је
дужан да уреди, одржава и обележава обалу и
водни простор, не оштећује и не загађује
околину, и обезбеди неопходне услове за
безбедно и несметано корићшење обале и водног
простора свим корисницима под једнаким
условима.
Власник плутајућег објекта је у обавези
да уклања плутајући отпад и одржава
одговарајућу дубину воде испод ниског
пловидбеног нивоа плутајућег објекта како не би
дошло до формирања нове обале, односно нове
регулационе линије.

Члан 15.
Забрањено је да се коришћењем обале и
водног простора угрожава безбедност пловидбе,
сужавање пловног пута и ометање пловидбе
осталих учесника, угрожавање обале и режима
вода, људских живота и њиховог здравља,
материјалних добара и животне средине.
Забрањено је да плутајући објекти
заклањају пловидбене знаке на обали који морају
бити видљиви у свим условима.
Забрањена је уз обалу и појас, изградња
било каквих објеката, садња вишегодишњег
засада, постављање ограда и сл.
VI
НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ
ОДЛУКЕ

Члан 16.
Надзор над спровођењем ове одлуке и
аката донетих на основу ове одлуке врши орган
Општинске управе надлежан за послове
инспекцијског надзора.
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VII
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 17.
Инспекцијски надзор над спровођењем
ове одлуке врши надллежно Одељење за
инспекцијски надзор Општинске управе
општине Велико Градиште.
Члан 18.
У вршењу инспекцијског надзора, поред
законских овлашћења инспектор је дужан да:
1 контролише да ли валасник објекта има
решење из члана 7. ове одлуке;
2 контролише да ли се обала користи у складу
са условима под којим је издато решење о
одобрењу;
3 записнички констатује стање дела обале и
водног простора приликом отпочињања и
престанка њиховог коришћења;
4 поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка.
У вршењу инспекцијског надзора
инспектор може да на лицу места наплатити
мандатну казну власнику плутајућегобјекта у
складу са законским прописима и општинским
прописима.
VIII
УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА
Члан 19.
Власник плутајућег објекта дужан је да
уклони објекат у року предвиђеном у решењу
донетом од стране комуналног инспектора ако је
објект постављен:
1 без одобрења надлежног органа;
2 са одобрењем за постављење ако је истекао
рок за постављање назначен у одобрењу,
односно ако је одобрење за постављање
објекта престало да важи или је истекао рок
на којије земљиште дато у закуп;
3 са одобрењем, а земљиште се приводи плану
одређеном намени или је потребно на месту
објекта да се врше радови на комуналној
инфраструктури;
4 са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља
делатност, а за делатност сезонског карактера
дуже од 30 дана;
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са одобрењем али се власник плутајућег
објекта не придржава услова утврђеним
решењем којим је одобрено постављење;
6
са одобрењем, а планским документом је
предвиђена његова замена, односно
постављање другог објекта;
7 ако је истекао рок важења плутајуће дозволе,
а власник плутајућег објекта није исту
продужио у року од 30 дана или је плутајући
објекат брисан из уписника плутајућих
објеката;
8 ако дође до укидања локалитета.
Против решења инспектора о уклањању
објекта може се поднети приговор Општиском
већу у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Члан 20.
У случају да власник плутајућег објекта
не поступи по решењу инспектора у остављеном
року уклањање објекта извршиће се принудним
путем на терет власника објекта.
Уколико је објекат који је постављен без
одобрења
прикључен
на
комуналну
инфраструктуру, васник те инфраструктуре је
дужан да онемогући њено коришћење.
Члан 21.
Принудно уклањање објекта из члана
20. ове одлуке обавља комунална инспекција уз
ангажовање предузећа које је оспособљено за
обављање тог посла.
Смештај и чување принудно уклоњених
објеката обезбеђује Општинска управа и иста не
одговара за оштећења настала у оваквом случају
при принудном уклањању, смештају и чувању
уклоњених објеката.
Општинска права не сноси одговорност
за робу која се налази у објекту који се уклања.
Приликом
преузимања
објеката
уклоњених са јавне површине власник је дужан
да плати трошкове принудног уклањања и
чувања.
Члан 22.
Власник плутајућег објекта се позива у
року од 15 дана од дана принудног уклањања
објекта да преузме објекат уз обавештење да ће
се уколико не преузме објекат у рокуод 15 дана
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од дана достављања позива исти продати на
јавној лицитацији.
Ако власник не преузме принудно
уклоњен објекат у рокуод 60 дана Општинска
управа ће га продати на јавној лицитацији, а
средства остварена од такве продаје користе се
за подмиривање трошкова уклањања и чувања, а
уколико иста нису довољна разлика се наплаћује
од власника.
За спровођење поступка јавне лицитације
и продају објеката, председник општине ће
именовати посебну комисију.
Када принудно уклоњени објекат није
могао бити продат на одржаној јавној лицитацији
или је очигледно да ће трошкови лицитације бити
несразмерни са износом добијеним продајом или
постоји опасност од пропадања објекта,
принудно уклоњени објекат ће се продати у
слободној продаји.
Ако се купац не може пронаћи у року од
6 месеци, а власник није преузео објекат
принудно уклоњени објекат може да се употреби
као опште добро, може да се преда у власништво
предузећу или предузетнику коме је објекат
поверен на чување или се може уништити.
Средства остварена продајом уклоњеног
плутајућег објекта приходи су буџета општине
Велико Градиште.
X
ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Новчаном казном у износу од 70.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1 без одобрења постави или користи објекат
или део обале водног простора;
2 поступи супротно својим дужностима и
забранама утврђенимовом одлуком;
3 не уклони постављени објекат по истеку рока
важења одобрења или га не уклони по налогу
комуналне инспекције у складу са одредбама
ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара казниће се предузетникза прекршај из
става 1. овог члана.
Новачаном казном у износу од 15.000,00
динара казниће се одговорно лице у правном
лицу за прекршај из става 1. овог члана.
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Новчаном казном у износу од 10.000,00
динара казниће се физичко лице за прекршај из
става 1. овог члана.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

XI
НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА
Члан 24.
Плутајући објекти за чије је постављење
надлежна Агенција за управљање лукама
постављају се у складу са законом којим се
уређују пловидба и луке и подзаконским актима
донетим ради спровођења тог закона.
XII
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан25.
Власник плутајућег објекта из ове одлуке
који не поседује одгварајуће одобрење у смислу
члана 7. ове одлуке дужан је исто прибавити у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 26.
Одељење за урбаниза, комунално
стамбене и имовинско правне послове општине
управе општине Велико Градиште ће у року од
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
сачинити и доставити Скупштини општине План
места за постављање плутајућих објеката на
обалама и водном простору на унутрашњим
водама на територији општине Велико Градиште
у свему према одредбама просторног плана
Општине Велико Градиште, Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама и Закона о
водама.
XIII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 38.ст.1. и 2. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15,
96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16– др. закон),
члана 146.став 1.Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука
УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14
и 145/14), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07,83/14 – др. закон и 101/16-др. закон), чл.
18. и 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и Одлуке о
постављању плутајућих објеката на делу обале и
водног простора на територији општине Велико
Градиште, на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште по претходно прибављеној
сагласности Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и услова ималаца
јавних овлашћења,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године,
доноси
План места за постављање плутајућих
објеката
на делу обале и водног простора на
територији општине Велико Градиште

1. Увод

Планом места за постављање плутајућих
објеката на делу обале и водног простора на
територији
општине
Велико
Градиште
дефинишу се локације и зоне и општа и посебна
правила постављање плутајућих објеката, и то:
- угоститељских објеката на води;
- понтона за потребе привезишта за чамце;
- понтона за потребе спортског клуба на води;
- кућа за одмор и сплав кућица.
- плутајућих објеката за укрцавање и
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искрцавање путника;
бункер станице за снабдевање бродова
горивом;
- плутајућих објеката за потребе вршења
послова улазно-излазне ревизије бродова;
План деталјне разраде Плана места за
поставлјање плутајућих објеката на делу обале и
водног простора на територији општине Велико
Градиште за локације Л10 Град 1 и Л11 Град 2 је
саставни део овог Плана.
Процедура за постављање плутајућих
објеката дефинисана је Одлуком, којом су
дефинисани и услови и сагласности за
постављање плутајућих објеката и од којих
надлежних институција је власник плутајућих
објеката дужан да прибави.
Сви грађевински радови на обали
неопходни за постављање и функционисање
плутајућих објеката, пројектују се и изводе у
складу са Законом о планирању и изградњи.
-

2. Циљ израде плана

Циљ израде плана је дефинисање
локација и зона унутар локација на којима се
може поставити плутајући објекти, у складу са
условима надлежних институција, као и изглед,
врста и намена плутајућих објеката и општа и
посебна правила постављања.

3. Врсте плутајућих објеката

Плутајући објекти који су предмет овог
плана су: а – Угоститељски објекат на води, б –
понтон за потребе привезишта за чамце, ц –
понтон за потребе спортског клуба на води, д плутајући објекат за потребе вршења послова
улазно-излазне ревизије, е - кућа за одмор и
сплав кућица, ф – понтон - плутајући објекат
регистрован за прихват путника у линијској и
ванлинијској пловидби и г – бункер станица за
снабдевање бродова горивом.
4. Ближе дефиниције плутајућих објеката

а – угоститељски објекти на води је
плутајући објекат намењен за угоститељске
услуге,
б – понтон за потребе привезишта за
чамце је плутајући објекат опремљен за прихват
и чување чамаца, који се састоји од бова које се
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користе за привез чамаца или од понтона уз који
се привезују чамци,
ц – понтон за потребе спортског клуба на
води је плутајући објекат у власништву
спортског клуба регистрованог за спортове на
води,
д - плутајући објекат за потребе вршења
послова улазно-излазне ревизије бродова је
плутајући објекат за пристајање бродова, то јест
за улазно-излазну ревизију,
е - кућа за одмор и сплав кућица су
плутајући објекти намењени за повремено или
стално становање,
ф – плутајући објекат за укрцавање и
искрцавање путника је део лучке инфраструктуре
који се користи за укрцавање и искрцавање
путника и робе и састоји се од пловила без
сопственог погона (понтон или брод који је
променио намену у плутајући објект) које је
вођицама привезано на шипове који су дубоко
темељени у водно землјиште и за које Управа
врши технички преглед у односу на пловило, док
Дирекција за водне путеве издаје услове за
израду, као и сагласност на пројекат за побијање
шипова који обавезно садржи прорачун, односно
испитивање опште стабилности конструкције на
ветар, таласе, удар пловила и утицај леда, а на
основу геодетског и геолошког елабората, као и
хидрауличко-хидролошких и сеизмичких услова
на датој локацији. Поставлјање и употреба
плутајућег објекта за укрцавање и искрцавање
путника и робе не подлеже обавези добијања
грађевинске, односно употребне дозволе у
складу са законом којим се уређује планирање и
изградња,
г – бункер станица за снабдевање бродова
горивом је објекат, односно терминал на коме се
обавлја снабдевање течним горивом бродова,
који се састоји од плутајућег објекта за
укрцавање и искрцавање робе или од пристана,
као и пратећих објеката на копну, а на којима су
поставлјени снабдевачка јединица, припадајући
резервоари, цевовод са опремом, уређаји и
инсталације, транспортна јединица, мерила и
други одговарајући уређаји, опрема и
инсталације за снабдевање бродова горивом и
који чине техничко-технолошку целину, за чији
рад је потребно одобрење за обавлјање лучке
делатности. Бункер станица за снабдевање
бродова горивом мора да испуњава услове
прописане
Европским
споразумом
о
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међународном транспорту опасног терета на
унутрашњим пловним путевима (АДН).
5. Локације и зоне уређења обале и водног
простора

Локација је скуп зона. Зона је скуп места
истоветних
просторно
функционалних
карактеристика и услова за постављање
плутајућих објеката дефинисаних овим планом,
у складу са Законом о пловидби и лукама на
унутрашњим водама.
Локацију дефинише број локације, зоне
унутар њих, намена, тип објекта који је планиран
или дозвољен у зони и дужина зоне.
Локације предвиђене овим планом су: Л1
- Рам 1, Л2 – Рам 2, Л4 – Затоње, Л5 - Острово 1,
Л6 – Острово 2, Л9 – Рукавац, Л10 – Град 1, Л11
– Град 2. Л11 – Пек 1, Л13 – Пек 2 и Л14 –
Пожежено.
Локације су означене бројевима, како је
приказано на графичким прилозима. У оквиру
локације оквирно су одређене зоне у којима је
могуће
постављање
одређених
типова
плутајућих објеката. Место за постављање
плутајућих објеката, позиција плутајућег објекта,
дозвољена величина објекта и максимални број
места за постављање у зони ближе се одређује
техничком документацијом и решењем.
Локације
су
одређене
следећом
стационажом (км) реке Дунав, десна обала:

Л1 - Рам 1 – од 1077,6 до 1077,4
Л2 – Рам 2 – од 1077,2 до 1077,0
Л4 – Затоње – од 1068,8 до 1068,4
Л5 - Острово 1 – од 1067,8 до 1067,0
Л6 – Острово 2 - од 1065,2 до 1064,8
Л9 – Рукавац - од 1062,2 до 1061,8
Л10 – Град 1 - од 1059,8 до 1059,2
Л11 – Град 2 - од 1058,8 до 1058,6
Л12 – Пек 1 - од 1058,4 до 1058,2
Л13 – Пек 2 - од 1057,2 до 1056,8
Л14 – Пожежено - од 1055,0 до 1054,4

6. Правила за постављање плутајућих
објеката

Правила за постављање плутајућих
објеката дефинисана су као:
- општа правила за постављање плутајућих
објеката,

-
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посебна правила постављања плутајућих
објеката.
правила
за
постављање
Општа
плутајућих објеката се примењују и важе за
постављање свих типова ових објеката на
обухваћеном подручју без обзира у којој се зони
налазе.
Посебна правила за постављање
плутајућих објеката дата су за сваку локацију
посебно, важе заједно са општим правилима за
постављање плутајућих објеката и табеларно су
приказана у каталошким листовима и у табели.

6.1. Општа правила за постављање
плутајућих објеката

Ширина
слободне
површине
за
постављање плутајућих објеката на реци Дунав
износи 40 м од уреза воде на обали при ниском
пловидбеном нивоу.
Забрањено је постављање плутајућих
објеката 50 м узводно и низводно од свих
подводних инсталација.
Дубине у акваторију понтона треба да
буду обезбеђене на нивоу дубина у пловном путу
и износе 3.5 м испод ниског пловидбеног нивоа.
На местима на којима су пројектоване и
изведене степенице на изграђеној косој обали,
као и 5 м узводно и низводно од степеништа,
забрањује се постављање било каквих објеката.
Удаљеност од другог пловног објекта је
минимум 10 м.
На месту за постављање плутајућег
објекта мора да постоји довољно дубине при
сваком водостају, у складу са наутичко
техничким условима.
Обалски знаци морају бити видљиви у
свим условима, односно плутајући објеки својим
постављањем не смеју угрожавати њихову
видљивост. За одржавање пловидбених знакова
на обали мора бити обезбеђен слободан приступ
службених пловила већ уређеној обали и
степеништу на њој.
На местима где је изграђена регулациона
грађевина или обалоутврда, а где је предвиђено
постављање плутајућих објеката, потребно је
проверити и санирати постојеће прикључке на
инфраструктуру.
На деловима неуређених обала, у чијем
се залеђу налази линија одбране од великих вода
(углавном земљани насип), приступни пут до
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зоне за постављање плутајућих објеката,
предвидети на местима постојећих рампи за
прелаз преко насипа.

Приступ објекту на води
Приступ објекту и начин везивања за
обалу зависи од типа обале:
- Уређене обале у ужем делу насеља са
обалоутврдама
и
кејским
зидовима
(насипима).
- Неуређене обале у ширем делу насеља за које
је планском и техничком документацијом
планирана изградња и уређење.
- Неуређене обале са линијом одбране од
великих вода (одбрамбени насипи ван ужег
дела градског ткива).
- Неуређене обале – природно висок терен без
одбрамбене линије за одбрану од великих
вода.
Пројектовање, изградњу приступне стазе
и инфраструктурних прикључака до објекта као
и начин везивања за обалу и за плутајуће објекте
урадити у зависности од типа обале и у складу
са условима надлежне институције.
Плутајући објекат треба да буде привезан
са обалом покретним мостом односно
приступном стазом, једном, а максимум две, тако
да не омета коришћење нижих платоа на
обалоутврди и зону прилаза дуж обалоутврде.
Ширина приступне стазе која повезује
плутајући објекат са обалом је минимално 1.5 м.
Прихватне сајле и сам улаз у објекат не
смеју ометати пешачки и бициклистички
саобраћај по кеју и не смеју угрозити или
изазвати оштећење обале.
Подна конструкција моста мора да буде
од материјала који не дозвољава проклизавање.
Ограда приступног моста треба да буде стабилна
и безбедна, од чврстог материјала и
транспарентна.

Услови за копнени саобраћај
Kолски
приступ
локацијама
за
постављање плутајућих објеката дозвољен је
само са јавних саобраћајница, према условима
организационе јединице општинске управе
надлежне за послове саобраћаја, а ширине
довољне да прихвати возила за одношење смећа
и против пожарна возила.
Kолски приступ за против пожарна
возила, возила хитне помоћи, полиције и
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спасилачке ватрогасне службе, локацијама за
постављање плутајућих објеката сем преко
јавних саобраћајница дозвољен је и са других
површина,
према
условима
јавних
организационе јединице општинске управе
надлежне за послове саобраћаја,
Снабдевање робом и материјалом као и
одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака,
врши се са јавних саобраћајница и колскопешачких стаза као и воденим путем.
Паркирање возила за запослене и
посетиоце могуће је на постојећим јавним
паркинг површинама, у непосредној близини
плутајућег објекта.
До саме локације треба обезбедити
пешачку стазу која заједно са приступом објекту
мора бити адекватно осветљена и обезбеђена.
Омогућити
несметано
кретање
хендикепираним лицима.

Услови за прикључење плутајућих објеката на
инфраструктурну мрежу
Прикључак плутајућег објекта на
водоводну мрежу извести у складу са условима
надлежне ЈKП.
Плутајући објекти се не смеју повезати
на објекте градске канализације. Није дозвољено
директно упуштање отпадних вода у водоток.
Плутајући објекат мора да поседује непропусни
танк који мора да испуњава важеће санитарнотехничке услове. Танкове треба да празни за то
овлашћена ЈKП.
Сплавови
кућице
за
санитарно
употребљене воде користе монтажне санитарне
чворове са саморазградњом.
Плутајуће објекте напајаће се са
постојеће и планиране дистрибутивне мреже 10
кВ. Напајање ће се врши из планираних
кабловских прикључних ормана смештених на
неплавном делу обале.
Манипулативни простор плутајућих
објеката у приобалном појасу опремити
инсталацијама јавног осветљења. Напајање
јавног осветљења ће се вршити из постојеће
електричне мреже јавног осветљења. Мрежу 1
кВ јавног осветљења извести подземно, у рову
потребних димензија.
Прикључак на електро мрежу извести у
складу са условима надлежне организације.
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Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је
обезбедити потребан број контејнера и поставити
их уз завршни сегмент приступне саобраћајнице
испред обалоутврде.
Власник плутајућег објекта је дужан да
закључи уговор са надлежним комуналним
предузећем за одношење смећа.

Заштита природе
Приликом постављања плутајућих
објеката на свим планираним локацијама у
обалном делу неопходно је испоштовати услове
надлежне
организације,
приложене
у
документацији овог плана, као и следеће услове
заштите природе и животне средине:
- при изградњи плутајућих објеката и прилаза,
све вишкове земље, грађевинског материјала,
као и евентуални отпад, по завршетку радова
уклонити и депоновати на локацију и под
условима које ће одредити надлежна
општинска комунална служба;
- у случају хаваријских оштећења и изливања
моторних уља и горива у току припреме
локације и при изградњи, односно
постављања плутајућих објеката и пратећих
објеката, оштећења се морају одмах санирати
ради спречавања даље деградације животне
средине или пак депоновати под условима
надлежне комуналне службе. Потпуна и што
бржа санација локације у оваквим
ситуацијама је обавезна;
- неопходно је спречити, односно онемогућити
сваки вид загађења воде и земљишта од
стране плутајућих објеката;
- сви плутајући објекти која се постављају
морају имати решен одвод отпадних и
фекалних вода (пречишћавање, танкови) и
оне се ни у ком случају не смеју слободно
испуштати у реку;
- комунални отпад са плутајућег објекта се
мора одлагати на начин који је прописала
надлежна комунална служба;
- власник односно корисник плутајућег
објекта је дужан да спречи изливање
штетних материја (уља, горива, детергената
и сл.) у реку;
- власници односно корисници плутајућих
објеката су обавезни да након окончања свих
радова на изградњи одржавају максимални
ниво комуналне хигијене;

-
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у случају напуштања локације, власник је
обавезан да у року од седам дана уклони
изграђени прилаз и плутајуће објекте и
локацију доведе у првобитно стање;
власник, односно корисник плутајућих
објеката је дужан да спречи нагомилавање
отпада донесеног реком и да га редовно
уклања;
објекти морају да задовоље важеће законе и
прописе који третирају материју буке;

Заштита од пожара
- ради заштите од пожара плутајући објекти
морају бити реализовани према техничким
противпожарним прописима, стандардима и
нормативима, као и условима надлежне
организације, приложеним у документацији
овог плана.

6.2. Посебна правила за постављање
плутајућих објеката по зонама

Зоне које су планиране у појединим
локацијама одређеним овим планом обележене
су одговарајућим словом и то:

а – Угоститељски објекат на води
Угоститељски објекат на води са групом
основних и пратећих садржаја мора испоштовати
следеће параметре:
Максимална
површина
коју
угоститељски објекат може заузимати на води је
450 м².
Објекат може бити висине максимално
две етаже (макс. 6,0 м изнад површине воде),
односно у циљу очувања визура може имати
максимално једну затворену етажу изнад платоа
понтона.Могуће је испод платоа плутајућег
објекта (у оквиру корита плутајућег објекта)
остварити једну етажу намењену помоћним
просторијама.Изузетно у зони ван пловног пута,
висина објекта може бити већа од 6 м, али са
максимално две етаже. Дужина плутајућих
објеката паралелно са обалом је максимално 30
м. Брод коме је промењена намена у плутајући
објекат и који се користи као угоститељски
објекат на води, треба прилагодити и уредити за
потребе угоститељских садржаја.Препоручује се
бела боја као доминантна и по могућности
задржати све оригиналне елементе брода.При
пројектовању и изградњи новог плутајућег

23. септембар 2017.

угоститељског објекта на води који има елементе
брода препоручују се бела боја као
преовлађујућа,беле надстрешнице и тенде као
имитација једара, округли прозори,раван
кров,тераса и сл.

б – понтон за потребе привезишта за чамце
Максимална површина коју постављени
плутајући објекти за потребе привезишта за
чамце заузима на води је сразмеран површини
места у зони и износи:
- за место величине 150-260 м x 30-40 м,
површина објекта је 15-20% површине
акваторије,
- за место величине 75-150 м x 30-40 м,
површина објекта је 25% површине
акваторије,
- за место величине мање од 75 м x 30-40 м,
површина објекта је 30% површине
акваторије.
Објекат може бити висине максимално
две етаже (6,0 м изнад површине воде), односно
у циљу очувања визура може имати максимално
једну затворену етажу изнад платоа понтона.
Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита
пловног објекта) остварити једну етажу
намењену помоћним просторијама.
Укупна површина за потребе привезишта
за чамце са зоном за организовано сидрење може
захватати простор чије су максималне димензије
200 м дуж обале и 40 м у акваторију.

ц – понтон за потребе спортског клуба на
води
Укупна површина за потребе спортског
клуба на води може захватати простор чије су
максималне димензије 40 м дуж обале и 20 м у
акваторију. Нема других посебних услова за
постављање понтона за потребе спортског клуба
на води.

д - плутајући објекат за потребе вршења
послова улазно-излазне ревизије
Дужина плутајућих објеката максимално
је 60 м паралелно са водом, са приступом
плутајућем објекту преко моста односно
приступне стазе минималне ширине 1.5 м.
е - кућа за одмор и сплав кућица
Плутајући објекти на сплаву могу бити
плутајући објекти традиционалне архитектуре у
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стилу колибе (дрвени материјали, кровни
покривач трска или дрвена шиндра, ограда од
дрвених елемената) – нарочито на деловима
обале која није уређена и где постоји изразито
растиње у окружењу. Не примењивати
материјале уобичајене у стамбеној изградњи
(опека, цреп, класична столарија). Дужина
плутајућих објеката паралелно са обалом је макс.
20 м.
Објекти на стубовима – у акваторији и на
деловима небрањене обале могу бити објекти
традиционалне архитектуре у стилу колибе
(дрвени материјали, кровни покривач трска или
дрвена шиндра, ограда од дрвених елемената)
или модерне архитектуре (са равним линијама и
геометријским
елементима,
комбинација
модерних материјала са стакленим површинама).
Могу се примењивати и материјали уобичајени у
стамбеној изградњи (опека, цреп, класична
столарија). Габарит објекта је максимум 8x8 м, а
слободна висина испод објекта минимум 2.2 м до
тла на делу територије, а минимум 1,2 м до
највишег водостаја на акваторију.

ф – понтон - плутајући објекат регистрован
за прихват путника у линијској и
ванлинијској пловидби
Минимална удаљеност између понтона и
суседних низводних и узводних плутајућих
објеката не сме бити мања од 15 метара. Kрајња
тачка у линији тих објеката према пловном путу
не сме прелазити крајњу тачку понтона.
Понтонски мост мора да буде
одговарајућих
димензија
и
пропусне
способности за кретање лица приликом
евентуалних ванредних ситуација када се врши
брзо напиуштање брода, као и да буде
прилагођен, изведен и опремљен тако да
омогућује кретање особама са инвалидитетом.
Обезбедити приступ паркинг простору у
непосредној зони пристана који може да прими
најмање три путничка аутобуса и најмање пет
путничких возила.
Оперативна обала мора бити обезбеђена
прописном и функционалном оградом како би се
спречио евентуални пад путника у воду.
Приступ возилима хитне помоћи,
полиције и спасилачке ватрогасне службе мора
да буде означен и проходан у сваком тренутку.
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г – бункер станице за снабдевање бродова
горивом
За бункер станицу се претходно ради
процена утицаја на животну средину, а поставља
се тако да је минимална удаљеност између њих
и суседних низводних и узводних плутајућих
објеката минимум 30м.
7. Спровођење плана за зоне и локације

Локације, као и оријентационе зоне
унутар њих, приказане су у графичком прилогу
који чини саставни део овог Плана.
Детаљна разрада локација из овог плана
врши се детаљним планом, посебно за поједине
локације или групе локација, са планом зона у
локацији и планом постављања плутајућих
објеката у њима.
Број: 350-53/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

23. септембар 2017.
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На основу члана 38.ст.1. и 2. Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16– др.
закон), члана 146.став 1.Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07,83/14 – др. закон и 101/16-др. закон),
чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени
гласник
општине
Велико
Градиште”, бр 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и Одлуке
о постављању плутајућих објеката на делу обале
и водног простора на територији општине
Велико Градиште, на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште по претходно
прибављеној
сагласности
Министарства
грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре и
услова ималаца јавних овлашћења,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године,
доноси
План детаљне разраде
Плана места за постављање плутајућих
објеката на делу обале и водног простора на
територији општине Велико Градиште за
локације Л10 Град 1 иЛ11 Град 2

1. Увод

Планом места за постављање плутајућих
објеката на делу обале и водног простора на
територији
општине
Велико
Градиште
дефинишу се зоне и локације, општа и посебна
правила
за
постављање
плутајућих
објеката,угоститељских објеката на води,
плутајућих објеката за потребе привезишта за
чамце, спортских клубова, сплав кућица, кућа за
одмор и понтона на деловима акваторије Дунава
у обухвату плана.
У складу с процедуром одређеном
горњим Планом, за поједине локације се врши
детаљна разрада локације, којом ће се
дефинисати и услови и сагласности за
постављање плутајућих објеката од стране
надлежних институција, као и услови које је
власник плутајућих објеката дужан да прибави.
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Локације које се овим планом детаљно
разрађују су одређене следећом стационажом
(км) реке Дунав десна обала:
Л10 – Град 1 - од 1059,8 до 1059,2
Л11 – Град 2 - од 1058,8 до 1058,6

2. Циљ разраде плана
Циљ разраде плана је дефинисање места
унутар локација на којима се може поставити
плутајући објекат, у складу са условима
надлежних институција, као и изглед, врста и
намена плутајућих објеката и општа и посебна
правила постављања.
У складу с тим, елаборат ове Детаљне
разраде садржи текстуални и графички део
Текстуални део:

1. Увод,
2. Циљ разраде плана,
3. Врсте плутајућих објеката,
4. Правила за постављање плутајућих
објеката,
5. Спровођење.
Графички део:

- Графички прикази постављања
плутајућих објеката

3. Врсте плутајућих објеката

Плутајући објекти који су предмет ове
Детаљне разраде су Планом места за постављање
плутајућих објеката на делу обале и водног
простора Дунава на територији општине Велико
Градиште дефинисани као: а – плутајући објекат
за потребе вршења послова улазно-излазне
ревизије бродова и комерцијална делатност, б –
плутајући објекат за укрцавање и искрцавање
путникав – бункер станица за снабдевање
бродова горивом.
Сви плутајући објекти се постављају у
оквиру
акваторија/водних
површина
дефинисаних овом Детаљном разрадом која је
приказана и обележена у графичком прилогу који
је саставни део овог Плана детаљне разраде.
4. Правила за постављање плутајућих
објеката

Водне површине обухватају ток реке
Дунав обухваћене границом овог Плана детаљне
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разраде, у оквиру којих је извршено зонирање
приобалног појаса за потребе уређења градског
пристаништа, бункер станице за снабдевање
бродова горивом, плутајући објекат за укрцавање
и искрцавање путника и плутајући објекат за
потребе вршења послова улазно-излазне ревизије
бродова и обављање комерцијалне делатности.

Правила и технички услови за постављање
плутајућих објеката за потребе вршења
послова улазно-излазне ревизије бродова и
обављању комерцијалне делатности - тип А
У акваторији не сме бити испуста
градских, индустријских или неких других
отпадних вода;
Место за постављање пловила мора бити
удаљено:
- од обалних рампи узводно и низводно
минимум 50 m,
- од бунара и црпних станица узводно и
низводно минимум 50 m, и
- од другог пловила минимум 15 m.
Плутајућим објектима се са обале
приступа преко приступне стазе минималне
ширине 1,5 m.
Плутајући објекти се постављају у појасу
ширине максимално 40m од завршног венца
обалоутврде.
Максимална површина коју плутајући
објекат намењен улазно-излазној ревизији
бродова и обављању комерцијалне делатности
може заузети је 450 m², од чега затворени део
пловила заузима максимално 250 m². У циљу
очувања визура, објекат може имати максимално
једну етажу, и остварити висину од 4.0m изнад
акваторије.

Правила и технички услови уређења и
опремања плутајећег објекта за укрцавање и
искрцавање путника - тип Б;
- у акваторију не сме бити испуста градских,
индустријских или неких других отпадних
вода;
дубина акваторија за пристајањ епловила и
прилазног навигационог дела мора бити у
периоду ниског водостаја већа од највећег
газа пловила (увећаног за апсолутну реезрву
у односу на ниски успорени пловидбени
ниво) чији је прихват пристан технички
оспособљен;
- сигуран приступ (улаз) у акваториј мора бити
изведен на начин да омогући истовремено
несметану и безбедну пловидбу више
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пловила, али не мање од потребне ширине за
сигуран двосмерни промет најширих
пловила са највећим газом;
ширина понтона не сме бити мања од 1.50 m,
дужина веза најмање 1.75 дужине пловила
који га користи,
ширина веза не сме бити мања од ширине
пловила са бокобранима по једној његовој
страни,
ширина акваторије слободне за сигуран
маневар између два пловила насупротним
везовима, најмање 1.5 њихове просечне
дужине;
остварити колску (колско-пешачку) везу са
понтона на пловило и приступ до свих докова
и главног лукобрана због сервисног
иинтервентног саобраћаја;
све везове на доковима снабдети водоводним
и електро-прикључцима;
обезбедити уређаје за пражњење санитарних
уређаја и прикупљање каљужних вода
саплутајућих објеката;

Правила и технички услови уређења и
опремања бункер станица за снабдевање
бродова горивом - тип В;
- у акваторији не сме бити испуста градских,
индустријских или неких других отпадних
вода;
- дубина акваторије за пристајање бродова и
прилазног навигационог дела мора бити у
периоду ниског водостаја већа од највећег
газа пловила за чији је прихват бункер
станица технички оспособљена;
- све санитарне и технолошке отпадне воде из
пловила прикупити у заједнички колектор и
евакуисати их у канализациони систем на
обали;
- атмосферске воде са запрљаних радних
површина прикупити у заједнички колектор
и преко сепаратора масти и уља и таложника
суспендованих
материја
одвести
у
канализациони систем.
- остварити колску (колско-пешачку) везу са
пловилом и приступ због сервисног и
интервентног саобраћаја;
- објекат снабдети адекватним уређајима за
гашење пожара;
- танкови за прихват санитарних и каљужних
вода морају имати двоструки зид и заштиту,
како би се смањила опасност од евентуалног
процуривања и загађења земљишта,
површинских и подземних вода;
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Забране и услови за извођења радова за
постављање плутајућих објеката
Ради очувања и одржавања водних тела и
објеката, спречавања погоршања водног режима,
обезбеђења пролаза великих вода и спровођења
одбране од поплава, као и заштите животне
средине, на водном земљишту је забрањено:
- мењати или пресецати токове подземних
вода, односно искоришћавати те воде у
обиму којим се угрожава снабдевање питком
илитехнолошком водом, стабилност тла и
објеката;
- мењати правац и јачину тока површинске
воде која природно протиче или отиче са
водног земљишта које је у приватној својини;
- одлагати чврсти отпад и друге материјале у
водотоке,
акумулације,
ретензије,
мелиорационе и друге канале, упуштати
загађене воде или друге материје и вршити
радње, којима се може оштетити корито и
обала водотока, утицати на промену његове
трасе, ниво воде, количину и квалитет воде,
угрозити стабилност заштитних и других
водних објеката или отежати одржавање
водног система;
- вршити, без одговарајућих водних аката,
интервенције у кориту (осигурање обала,
преграђивање корита, проширење и
продубљење корита и друго); и
- изводити друге радове који би могли да
угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних
објеката.
- у акваторији не сме бити испуста градских,
индустријских или неких других отпадних
вода;

Услови за прикључење плутајућих објеката
на инфраструктурну мрежу и евакуацију
отпада
Прикључак плутајућег објекта на
водоводну мрежу извести у складу са условима
надлежне ЈКП.
Није дозвољено директно упуштање
отпадних вода у водоток.
Плутајући објекат мора да поседује
непропусни танк који мора да испуњава важеће
санитарно-техничке услове.
Танкове треба да празни зато овлашћенo
ЈКП.
Планиране пловне објекте напајати са
постојеће и планиране дистрибутивне мреже 10
кВ.
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Напајање вршити из планираних
кабловских прикључних ормана смештених на
неплавном делу обале.
Манипулативни простор пловила у
приобалном појасу опремити инсталацијама
јавног осветљења. Напајање јавног осветљења ће
се вршити из постојеће електричне мреже јавног
осветљења.
Мрежу 1 kW јавног осветљења извести
подземно, у рову потребних димензија.
Прикључак на електромрежу извести у
складу са условима надлежне организације.
За одлагање смећа потребно је
обезбедити потребан број контејнера и поставити
их уз завршни сегмент приступне саобраћајнице
испред обалоутврде, у складу са општинским
планом управљања отпадом.
Власник је дужан да закључи уговор са
надлежним
комуналним
предузећем
за
одношење смећа.

Заштита природе
Приликом постављања плутајућих
објеката на свим планираним локацијама у
обалном делу неопходно је испоштовати следеће
услове заштите природе и животне средине:
- при изградњи плутајућих објеката и прилаза,
све вишкове земље, грађевинског материјала,
као и евентуални отпад, по завршетку радова
уклонити и депоновати на локацију и под
условима које ће одредити надлежна
општинска комунална служба;
- у случају хаваријских оштећења и изливања
моторних уља и горива у току припреме
локације и при изградњи, односно
постављања плутајућих објеката и пратећих
објеката, оштећења се морају одмах санирати
ради спречавања даље деградације животне
средине или пак депоновати под условима
надлежне комуналне службе. Потпуна и што
бржа санација локације у оваквим
ситуацијама је обавезна;
- неопходно је спречити, односно онемогућити
сваки вид загађења воде и земљишта од
стране плутајућих објеката;
- сва плутајућих објеката који се постављају
морају имати решен одвод отпадних и
фекалних вода (пречишћавање, танкови) и
оне се ни у ком случају не смеју слободно
испуштати у реку;
- комунални отпад са плутајућег објекта се
мора одлагати на начин који је прописала
надлежна комунална служба;

-

-
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власник односно корисник плутајућег
објекта је дужан да спречи изливање
штетних материја (уља, горива, детергената
и сл.) у реку;
власници односно корисници плутајућих
објеката су обавезни да након окончања свих
радова на изградњи одржавају максимални
ниво комуналне хигијене;
у случају напуштања локације, власник је
обавезан да у року од седам дана уклони
изграђени прилаз и плутајуће објекте и
локацију доведе у првобитно стање;
власник, односно корисник плутајућих
објеката је дужан да спречи нагомилавање
отпада донесеног реком и да га редовно
уклања;
објекти морају да задовоље важеће законе и
прописе који третирају материју буке.
ради заштите од пожара плутајући објекти
морају испуњавати услове према техничким
противпожарним прописима, стандардима и
нормативима.

5. Спровођење
За постављање плутајућег објекта
власник објекта дужан је да прибави услове и
сагласности надлежних органа Општине Велико
Градиште.
Све акваторије које се користе за сидрење
и извезивање плутајућих објеката морају бити
обележене од стране овлашћене установе о
трошку Општине Велико Градиште.
Сви грађевински радови на обали
неопходни за постављање и функционисање
плутајућих објеката, пројектују се и изводе у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Број: 350-54/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и
28/2016), члана 32. и 20. ст. 1. тач. 25. и 39. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), чл. 27. став 10.
и 29. ст. 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/11, 88/13 и 105/2014) и чл. 2. ст. 1.
Одлуке о јавној својини општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2016), а у складу са чл. 1. и 4.
Закона о сахрањивању и гробљима („Службени
гласник СРС“, број 20/77, 24/84 и 6/89 и
„Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 – др. закон и 120/2012 – одлука УС и
84/2013 – одлука УС), Скупштина општине
Велико Градиште на својој 12. седници одржаној
22.09.2017. године, д о н е л а ј е,
ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ

1. ДА СЕ ПРИБАВЕ у јавну својину
општине Велико Градиште, бестеретним
правним послом, за потребе проширења гробља
у Сиракову, следеће непокретности:
- катастарска парцела број 4569 „Стари
плац“, њива 3. класе, површине од 2259 m²,
- катастарска парцела број 4570 „Стари
плац“, воћњак 3. класе, површине од 673 m²,
обе уписане у листу непокретности број
271 КО Сираково као приватна својина Мериме
Стојадиновић из Сиракова.
2. Предметне непокретности се
прибављају у јавну својину без накнаде.
3. У року од 30 дана од дана
правоснажности
ове
одлуке,
власник
непокретности пренеће бестеретним правним
послом право својине на непокретности из тачке
1. одлуке у корист општине Велико Градиште.
4. Надлежна одељења Општинске управе
општине
Велико
Градиште
предузеће
одговарајуће радње и поступке из своје
надлежности ради покретања поступка
доношења новог планског документа, или
проширења обухвата грађевинског подручја
постојећег планског документа и промене намене
предметних парцела из тачке 1. ове одлуке.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
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Одредбама чл. 27. став 10. и 29. ст. 3.
Закона о јавној својини и члана 2. ст. 1. Одлуке о
јавној својини општине Велико Градиште,
утврђена је надлежност органа и то да се
непокретност може прибавити у јавну својину
бестеретним правним послом (наслеђе, поклон
или једнострана изјава воље).
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште, прописано је поред осталог, да
скупштина општине нормативно регулише начин
стицања,
коришћења
и
управљања
непокретностима чијиј је корисник општина, и
обавља друге послове утврђене законом и овим
статутом.
Услед
настанка
потребе
за
организовањем и уређењем простора који би се
користио за проширење гробља у Сиракову, то се
јавила потреба за прибављањем околних и
суседних парцела, које би се користиле у ту
сврху. Како се гробљем у смислу члана 4. Закона
о сахрањивању и гробљима, сматра земљиште
које је одговарајућим урбанистичким планом или
одлуком скупштине општине одређено за
сахрањивање умрлих, то је сврсисходно
предузети радње и поступке ради проширења
обухвата грађевинског подручја планског
документа и промене намене предметних
парцела из тачке 1. ове одлуке, све са циљем да
би се предметним парцелама проширила већ
утврђена локација гробља. Овакво прибављање
предметне непокретности доприноси остварењу
интереса мештана села Сираково у општини
Велико Градиште, а треба имати у виду између
осталог и права и обавезе општине да прописује
локације гробља као и њихово одржавање,
уређење и другу организацију у вези
сахрањивања умрлих.
У ту сврху Мерима Стојадиновић из
Сиракова, као власник непокретности из
диспозитива, својом изјавом датом пред
Општинском управом општине Велико Градиште
сагласила се да без накнаде или каквог терета
пренесе своје право својине над предметним
непокретностима у корист општине Велико
Градиште, а ради проширења гробља у Сиракову.
У року од 30 дана од дана правоснажности ове
одлуке, власник непокретности из тачке 1.
сагласан је да бестеретним правним послом
пренесе своје право својине на предметним
непокретностима у корист општине Велико
Градиште, давањем изјаве код јавног бележника,
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те ће наведена изјава представљати јавну исправу
на основу које ће се извршити укњижба.
Обавештење о положају катастарских
парцела које се прибављају у јавну својину, у
свом акту број 464-331/2017-01-2 од 12.09.2017.
године, дало је надлежно Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско правне полове
општинске управе општине Велико Градиште, у
коме је наведено да се катастарске парцеле из
диспозитива налазе у непосредној близини
постојећих парцела на којима се налази гробље,
односно да се између парцела које се прибављају
и гробља налази парцела која има статус
некатегорисаног пута.
Како се парцеле из диспозитива
прибављају без накнаде, то је за спровођење ове
одлуке потребно ангажовање средстава ради
намирења
трошкова
утврђених
јавнобележничком тарифом, а која средства су
обезбеђена у буџету општине Велико Градиште
– раздео 4. програм 15. – опште јавне фуслуге,
програмска класифинација 0602-0001, функција
130, позиција 43, економска класификација
482251.
Из свега напред изнетог а сагласно члану
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 9/08, 5/2014, 5/2016 и 28/2016), чл. 32. и 20.
ст. 1. тач. 25. и 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 129/07 и 83/2014 –
др. закон), чл. 27. став 10. и 29. ст. 3. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11,
88/13 и 105/2014), чл. 2. ст. 1. Одлуке о јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 5/2016),
чл. 1. и 4. Закона о сахрањивању и гробљима
(„Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/84 и
6/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 – одлука
УС и 84/2013 – одлука УС), Скупштинa општине
Велико Градиште je одлучила као у диспозитиву.
Број: 464-344/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 93, а у вези члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др. закон),
члана 18 а у вези члана 40. Статута општине
Велико Градиште (''Сл. Гласник општине Велико
Градиште'', бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана
11. Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и
других делова насељеног места на територији
општине Велико Градиште ( „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр 15/2015 ),
Скупштина општине на својој 12. седници
одржаној дана 22.09.2017. године донела је,
ОДЛУКА
о утврђивању назива улице
Члан 1.

Неименованој улици у Великом
Градишту, која се налази на кп. бр. 3224 КО
Велико Градиште која се простире од парцеле бр
2146/2 КО Велико Градиште до парцеле бр. 3244
КО Велико Градиште утврђује се назив:
- Улица Милована Јовановића.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Број: 015-11/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 11. 12. и 13. Закона о
јавним службама (“Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 - испр.
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16 и 28/16).
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној 22.09.2017. године,
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о измени
Статута Туристичке организације општине
Велико Градиште, коју је донео Управни одбор
Туристичке организације општине Велико
Градиште на седници одржаној дана 29.08.2017.
године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б р
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Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште предвиђено је да
Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Статут установе доноси Управни одбор,
на којег сагласно одредби члана 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 - испр.
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 др. закон) сагласност даје оснивач. Сагласношћу
на Статут установе оснивач врши оснивачка
права једним делом, а другим делом утиче на рад
и програм установе коју је основао.
Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на својој седници
одржаној 29.08.2017. године, донео је одлуку о
измени Статута, па је Скупштина донела Решење
о давању сагласности на исти.
Број: 022-7/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 11. 12. и 13. Закона о
јавним службама (“Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 - испр.
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 др. закон) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16 и 28/16).
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној 22.09.2017. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавне
установе „Спортски центар“ Велико Градиште,
који је донео Управни одбор ЈУ „Спортски
центар“ Велико Градиште на седници одржаној
дана 15.08.2017. године.

Члан 2.
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

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште предвиђено је да
Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Статут установе доноси Управни одбор,
на којег сагласно одредби члана 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 - испр.
др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 др. закон) сагласност даје оснивач. Сагласношћу
на Статут установе оснивач врши оснивачка
права једним делом, а другим делом утиче на рад
и програм установе коју је основао.
Управни одбор ЈУ „Спортски центар“
Велико Градиште на својој седници одржаној
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15.08.2017. године, донео је Статут, па је
Скупштина донела Решење о давању сагласности
на исти.
Број: 66-18/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине велико Градиште“ бр. 9/08, 5/14
и 5/16), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 12. седници одржаној дана
22.09.2017. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
директору Туристичке организације општине
Велико Градиште Дајани Стојановић из Макца,
мастеру туризмологије, дана 02.10.2017. године.

Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

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

23. септембар 2017.

Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Дајана Стојановић из Макца, именована
је Решењем Скупштине општине Велико
Градиште бр 022-16/2013-01-1 од 03.10.2013.
године за директора Туристичке организације
општине Велико Градиште, на период од 4
године. Због протека рока на који је именован,
директору Туристичке организације општине
Велико Градиште престаје мандат.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 022-8/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основ члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине велико Градиште“ бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
члана 18. Оснивачког акта Туристичке
организације општине Велико Градиште“
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 6/2013) на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 12. седници одржаној дана
22.09.2017. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

23. септембар 2017.

Члан 1.
СТОЈАНОВИЋ ДАЈАНА из Макца
мастер туризмолог, ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност,
директора Туристичке организације општине
Велико Градиште из Великог Градишта, почевши
од 03.10.2017. године.

Члан 2.
Мандат
именованог
директора
Туристичке организације општине Велико
Градиште из Великог Градишта траје четири (4)
године.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем.
Именовани директор може бити
разрешен дужности и пре истека периода на који
је изабран из разлога предвиђених законом и
Статутом Туристичке организације општине
Велико Градиште.
Члан 3.
Са именованим директором Туристичке
организације општине Велико Градиште радни
однос се заснива на одређено време.
Међусобна права и обавезе, између
именованог директора Туристичке организације
општине Велико Градиште“ и Управног одбора
Туристичке организације општине Велико
Градиште, биће уређена Уговором о раду.

Члан 4.
Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
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Чланом 39. Закона о туризму (“Сл.
гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.
закон, 93/2012 и 84/2015) прописано је да
директор туристичке организације јединице
локалне самоуправе мора да поседује:
1) стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету;
2) радно искуство од четири године, од
чега најмање две године на руководећим
пословима;
3) активно знање страног језика који је
обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за послове просвете.
Управни одбор ТО Велико Градиште
донео је Одлуку којом се расписује конкурс за
директора ТО Велико Градиште бр 600/2017 од
28.07.2017. године. Текст конкурса објављен је у
дневном листу „Данас“ дана 01.08.2017. године.
Рок за пријављивање кандидата био је 15 дана од
дана објављивања.
По расписаном конкурсу пристигла је
једна пријава.
Пријаву је поднела Дајана Стојановић из
Макца, мастер туризмолог.
Управни одбор на 4. седници одржаној
дана 29.08.2017. године отворио је приспелу
документацију и том приликом утврдио да је
пријава
Дајане
Стојановић
потпуна,
благовремена и из документације је утврђено да
кандидат испуњава све прописане услове за
директора и предлаже Скупштини општине да
исту именује за директора ТО Велико Градиште
На основу наведеног донeта је одлука 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: 022-9/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 124 Закона о
социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2011) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине велико Градиште“ бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 12. седници одржаној дана
22.09.2017. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И
ГОЛУБАЦ
Члан 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
директору Центра за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац Неди Брајковић,
дипломираном правнику из Великог Градишта,
од дана доношења решења.

23. септембар 2017.

Неда Брајковић из Великог Градишта,
именована је Решењем Скупштине општине
Велико Градиште бр 551-19/2013-01-1 од
05.08.2013. године за директора Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац, на период од 4 године. Неди Брајковић
мандат је почео да тече 11.09.2013. године. Због
протека рока на који је именован, директору
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац престаје мандат.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 551-11/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана
124. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“ бр. 24/2011) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
а по прибављеној мишљењу Управног одбора
центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац, и дате сагласности
Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 119-01-122/2017-09 од
07.07.2017. године, на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године,
донела је,

23. септембар 2017.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И
ГОЛУБАЦ

Члан 1.
НЕДА БРАЈКОВИЋ из Великог
Градишта ул. Кнеза Лазара бр. 2., дипломирани
правник ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност, директора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац.

Члан 2.
Именована ће ступити на дужност
директора Центра наредног дана од дана
добијања сагласности Скупштине општине
Голубац.
Члан 3.
Мандат именованог директора Центра за
социјални рад општина Велико Градиште и
Голубац траје четири (4) године.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Образложење

Правни основ за доношење Решења – (у
даљем тексту: Центар), садржан је у одредбама
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Србије ‘’, број
129/07 и 83/14), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/08, 5/14 и 5/16) којима је
утврђено да скупштина јединице локалне
самоуправе, односно да Скупштина општине
Велико Градиште именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са
законом и члану 124. став 3. Закона о социјалној
заштити (‘’Службени гласник РС’’, бр. 24/11),
којим је прописано да директора центра за
социјални рад именује општина, на основу
конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног
одбора Центра за социјални рад и сагласности
министарства надлежног за социјална питања, на
период од четири године.
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На седници управног одбора Центра
20.04.2017.г. донета је Одлука бр. 137-2/17 о
расписивању конкурса за именовање директора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац. Одлука и текст конкурса су
донети у складу са чл. 124. Закона о социјалној
заштити (Сл. гласник РС бр. 24/11) и чл. 20. и 21.
Статута Центра бр.
339/12.
Конкурс је
26.04.2017.г. са прописаним условима за
кандидате и роком пријаве од 15 дана објављен у
публикацији НСЗ Послови и дневном листу
Вечерње новости. На конкурс су приспеле две
пријаве у затвореним ковертама и заведене у
Центру под бројевима 149/17 од 04.05.2017.г. и
154/17 од 10.05.2017.године.
На седници Управног одбора Центра
одржаној 24.05.2017.г. на којој су били присутни
сви чланови, утврђено је да су обе пријаве
благовремене, коверте су отворене и проверено
је да ли су кандидати приложили уз пријаву све
тражене доказе и да ли испуњавају услове
конкурса. Установљено је да кандидати Неда
Брајковић, дипл. правник и Раде Петровић, дипл.
правник имају компллетне пријаве на конкурс и
испуњавају услове конкурса. Обзиром да су оба
кандидата позната Управном одбору, јер раде у
Центру, једногласно је договорено да нема
потребе за обављањем разговора са кандидатима
већ да се избор кандидата изврши на основу
критеријума: просечна оцена на студијама,
дужина радног стажа у струци и посебно оцена
Програма рада Центра за период 2017.-2021. г.
Након сагледавања процене по наведеним
критеријумима утврђено је да по сваком
кандидат Неда Брајковић има предност и донета
је Одлука о давању Мишљења за именовање
директора Центра у којој се позитивно мишљење
даје за кандидата Брајковић Неду.
Сва потребна документација о конкурсу
и персонална документација Брајковић Неде
достављени су оснивачима Центра за
прибављање сагласности од надлежног
министарства.
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, у складу са чланом
124. став 8. Закона о социјалној заштити,
доставило је сагласност број: 119-01-122/2017-09
од 07.07.2017. године да се за директора Центра
именује Неда Брајковић, дипл. Правник из
Великог Градишта.
Именована ће ступити на дужност
директора Центра након прибављене сагласности
Скупштине општине Голубац.
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Из свега напред изнетог Скупштина
општине 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: 551-12/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12 ст. 3. а у складу са
члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05, 123/07
101/11, 93/12 и 104/13), члана 18. и 40. Статута
општине Велико Градиште (“ Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008) и члана
192. ЗУП-а (“Службени .лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12.-ој седници одржаној дана 22.09.2017
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство јавног добра,
некатегорисаног пута на делу кат. парц. бр. 201.
у површини од 11,00 м², који је до сада чинио део
улице „Вељка Дугошевића“ цела вел. 1,70 ари у
селу Дољашница, уписана у Л.н.бр. 583 к.о.
Дољашница, у складу са елаборатом геодетских
радова урађеним од стране ГР „Маринковић“
Велико Градиште, уписане као јавна својина
општине Велико Градиштеса 1/1.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ део парцелe, из тач. 1.
овог решења, са напред наведеном површином,
утврђеној у елаборату геодетскх радова, НЕМА
СВОЈСТВО јавног пута-улице „Вељка
Дугошевића“ у насељеном месту Дољашница
к.о. Дољашница.

23. септембар 2017.

3. Део катастарске парцеле, из тач. 1.
диспозитива овог решења, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта којим управља и
располаже општина Велико Градиште.
4. Након своје правоснажности ово
решење послужиће као исправа подобна за упис
одговарајућег права у Служби за катастар
непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у”Службеном
гласнику општине Велико Градиште” а исто
ступа на снагу осмог дана од дана његовог
објављивања.
О б р

а з л о ж

е њ е

У поступку озакоњења објеката по
захтеву Петровић Н. Радице из Дољашнице
приликом снимања од стране овлашћене
геодетске радње, утврђено је да се део стамбеног
објекта спранотси Пр+1 стојећи на кат. парц. бр.
202/1, напред наведене власнице, налази на делу
кат. парц. бр. 201 к.о. Дољашница, која
представља јавни пут.
Парцела са објектом власнице није
правилног облика као и кат. парц. бр. 201 к.о.
Дољашница. По намени ово земљиште
представља грађевинско земљиште ван граница
градског грађевинског земљишта и у обухвату је
Просторног плана општине Велико Градиште а
по
начину
коришћења
представља
некатегорисани пут у јавној својини општине
Велико Градиште. Конкретно парцела на терену
представља пешачку стазу коју користе поједини
мештани села..
У циљу решавања имовинско правних
односа власница непокретности је упутила
захтев Месној заједници Дољашница са
предлогом да се да јој се настали проблем реши
тако што ће МЗ дати сагласност ради укидања
дела јваног пута а из ралога што се непокретност
и налази на подручју ове МЗ те су житељи ове
МЗ непосредно заинтересовани за начин
коришћења непокретности као целине. МЗ је
дала сагласност на предложену исправку у
складу са предложеном скицом омеђавања коју
је урадила ГР „Маринковић“ Велико Градиште.
Надлежни орган Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове, Урбанистичка служба ове управе дала
је мишљење да се може извршити иправка
границе кат. парц. бр. 202/1 на терет кат. парц. бр.
201 к.о. Дољашница у површини од 11,00 м².

23. септембар 2017.

У складу са одредбом члана 68. ст. 4.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 до 145/2014)
покренут је поступак ради давања сагласности на
предложену исправку граница парцеле пред
Општинским правобраниоцем општине Велико
Градиште.
Како је у питању добро у општој
употреби у складу са одредбом члана 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16)
предохно је потребно укинути својство дела
јавног добра, спровести промену у одговарајућој
јавној књизи а по том и извршити исправку
граница парцеле на начин како је то подносилац
захтева предлагао у сладу са елаборатом
геодетских радова
Елаборатом ће се од дела парцеле које је
чинила улицу формирати нова парцела на којој
ће престати својство јавног пута а по том и
отуђена власнику објекта на начин и по поступку
како то предвиђају важећи прописи..
Овим решењем само се утврђује да део
горе означене парцеле нема својство јавног пута,
како ни по по својој намени тако ни по
карактеристикама док по својој повезаности са
другим јавним путевима има неумањени значај.
Пошто то својство део јавног пута већ годинама
нема то и не чини саобраћајницу доступну и
потребне већем броју корисника, већ ће
представљају неизграђено градско грађевинско
земљиште.
Напред наведена непокретност и до сада,
није чинила саобраћаницу и није била доступна
за коришћење већем броју корисника због своје
ширине то неће бити ни за у будуће, па обзиром
да неће чинити пројектовану саобраћајну
површину то је било потребно истој укинути
својство које она сада има у СКН Велико
Градиште.
Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта обзиром да
је као јавна својина на парцелама из диспозитива
уписана општина Велико Градиште, Општинаско
веће општине Велико Градиште је заснивајући
своју надлежност на одредби члана 12. Закона о
јавним путевима (“Службени гласник РС” бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),) одлучило
да предложи Скупштини општине Велико
Градиште као стварно и месно надлежном органу
да се на непокретности из тач. 1. овог решења
укине својство јавног пута у делу, јер се не
користи за собраћај, а по ничину и условима не
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могу бити коришћена за соабраћај моторних
возила када припада мрежи јавних путева све у
циљу привођења предметног земљишта новој
намени утврђеној одговарајућим планским
актима.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба
није допуштена већ се примењују одредбе ЗУСа..
Број: 464-345/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 12 ст. 3. а у складу са
члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05, 123/07
101/11, 93/12 и 104/13), члана 18. и 40. Статута
општине Велико Градиште (“ Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008) и члана
192. ЗУП-а (“Службени .лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12.-ој седници одржаној дана 22.09.2017
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство јавног добра,
некатегорисаног пута, на делу кат. парц. бр. 321.
у површини од 22,00 м², који је до сада чинио део
улице „Село“ цела вел. 17,00 ари у селу
Печаница, уписана у Л.н.бр. 602 к.о. Печаница, у
складу са елаборатом геодетских радова
урађеним од стране ГР „Геоарт“ Велико
Градиште, са правом јавне својине општине
Велико Градиштеса 1/1.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ део парцелe, из тач. 1.
овог решења, са напред наведеном површином,
утврђеној у елаборату геодетскх радова, НЕМА
СВОЈСТВО јавног пута-улице „Село“ у
насељеном месту Печаница к.о. Печаница.
3. Део катастарске парцеле, из тач. 1.
диспозитива овог решења, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта којим управља и
располаже општина Велико Градиште.
Састави део овог решења је и снимак
заузећа дела пута урађен од стране ГР „Геоарт“
Велико Градиште,
4. Након своје правоснажности ово
решење послужиће као исправа подобна за упис
одговарајућег права у Служби за катастар
непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у”Службеном
гласнику општине Велико Градиште” а исто
ступа на снагу осмог дана од дана његовог
објављивања.
О б р

а з л о

ж

е њ е

У поступку озакоњења објеката по
захтеву Станковић (Синише) Златибора из

23. септембар 2017.

Печанице приликом снимања од стране
овлашћене геодетске радње, утврђено је да се део
помоћног објекта спранотси П+0 стојећи на
деловима кат. парц. бр. 3573 и 3574, напред
наведеног власника, налази између осталог и на
делу кат. парц. бр. 321 к.о. Печаница, која
представља јавни пут.
Парцела са објектом власника није
правилног облика као и кат. парц. бр. 321 к.о.
Печаница. По намени ово земљиште представља
грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта и у обухвату је
Просторног плана општине Велико Градиште а
по
начину
коришћења
представља
некатегорисани пут у јавној својини општине
Велико Градиште.
У циљу решавања имовинско правних
односа власник бесправно изграђеног објекта
упутио је захтев Месној заједници Печаница са
предлогом да се да се настали проблем реши тако
што ће МЗ дати сагласност ради укидања
својства дела јваног пута. Подносилац захтева је
сматрао да обзиром да се непокретност налази на
подручју ове МЗ и да је један број житеља МЗ
непосредно заинтересовани за начин коришћења
непокретности истој трерба упутити захтев. МЗ
је дала сагласност на предложену исправку у
складу са предложеном скицом омеђавања коју
је урадила ГР „Геоарт“ Велико Градиште.
Надлежни орган Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове, Урбанистичка служба ове управе дала
је мишљење да се може извршити иправка
границе кат. парц. бр. 3573 на терет кат. парц. бр.
321 к.о. Печаница у површини од 22,00 м².
У складу са одредбом члана 68. ст. 4.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 до 145/2014)
покренут је поступак ради давања сагласности на
предложену исправку граница парцеле пред
Општинским правобраниоцем општине Велико
Градиште.
Заузеће објектом износи на једном делу
парцеле у јавној својини (северни део) укупне
ширине 2,45 м креће се правцем север-југ где на
дужини од 16,57 метара пресеца планску границу
кат. парц. бр. 3573 где се и завршава. У осталим
деловима бесправни објекат се налази на
парцелама 3573 и 3574 власника Станковић
(Синише) Златибора.
Како је у питању добро у општој
употреби у складу са одредбом члана 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
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72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16)
предохно је потребно укинути својство дела
јавног добра, спровести промену у одговарајућој
јавној књизи а по том и извршити исправку
граница парцеле на начин како је то подносилац
захтева предлагао у сладу са елаборатом
геодетских радова
Елаборатом ће се од дела парцеле које је
чинила улицу, формирати нова парцела на којој
ће престати својство јавног пута а по том и
отуђена власнику објекта на начин и по поступку
како то предвиђају важећи прописи..
Овим решењем само се утврђује да део
горе означене парцеле нема својство јавног пута,
како ни по по својој намени тако ни по
карактеристикама док по својој повезаности са
другим јавним путевима има неумањени значај.
Пошто то својство део јавног пута већ годинама
нема то и не чини саобраћајницу доступну и
потребне већем броју корисника, већ ће
представљају неизграђено градско грађевинско
земљиште.
Напред наведена непокретност и до сада,
није чинила саобраћаницу и није била доступна
за коришћење већем броју корисника због своје
ширине то неће бити ни за у будуће, па обзиром
да неће чинити пројектовану саобраћајну
површину то је било потребно истој укинути
својство које она сада има у СКН Велико
Градиште.
Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта обзиром да
је као јавна својина на парцелама из диспозитива
уписана општина Велико Градиште, Општинаско
веће општине Велико Градиште је заснивајући
своју надлежност на одредби члана 12. Закона о
јавним путевима (“Службени гласник РС” бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),) одлучило
да предложи Скупштини општине Велико
Градиште као стварно и месно надлежном органу
да се на непокретности из тач. 1. овог решења
укине својство јавног пута у делу, јер се не
користи за собраћај, а по ничину и условима не
могу бити коришћена за соабраћај моторних
возила када припада мрежи јавних путева све у
циљу привођења предметног земљишта новој
намени утврђеној одговарајућим планским
актима.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба
није допуштена већ се примењују одредбе ЗУСа..
Број: 464-346/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12 ст. 3. а у складу са
члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези
члана 2. ст. 1. тач. 11. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05, 123/07
101/11, 93/12 и 104/13), члана 18. и 40. Статута
општине Велико Градиште (“ Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008) и члана
192. ЗУП-а (“Службени .лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 12.-ој седници одржаној дана 22.09.2017
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство јавног добра,
некатегорисаног пута на делу кат. парц. бр. 508.
у укупној површини од 10,00 м², који је до сада
чинио део улице „ЈНА“ цела вел. 36,48 ари у селу
Дољашница, уписана у Л.н.бр. 583. к.о.
Дољашница, све у складу са елаборатом
геодетских радова урађеним од стране ГР
„Никола“ Велико Градиште, уписан као јавна
својина општине Велико Градиште, као целина.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ делови парцелe, из
тач. 1. овог решења, са напред наведеном
површином, наведној у елаборату геодетскх
радова, НЕМАЈУ СВОЈСТВО јавног путаулице „ЈНА“ у насељеном месту Дољашница к.о.
Дољашница.
3. Делови катастарске парцеле, из тач. 1.
диспозитива овог решења, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште ван граница градског
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грађевинског земљишта којим управља и
располаже општина Велико Градиште.
4. Након своје правоснажности ово
решење послужиће као исправа подобна за упис
одговарајућег права у Служби за катастар
непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у”Службеном
гласнику општине Велико Градиште” а исто
ступа на снагу осмог дана од дана његовог
објављивања.
О б р

а з л о

ж

е њ е

У поступку озакоњења објеката стојећих
на кат. парц. бр. 489 и 490 власника Перић
Радише из Дољашнице у поступку евидентирања
истих од стране овлашћене геодетске радње,
утврђено је да се делови помоћног објекта-ограде
стојеће на кат. парц. бр. 489 и 490, налази на делу
кат. парц. бр. 508 к.о. Дољашница, која
представља јавни пут.
Парцеле са објектима власника из
диспозитива овог решења су неправилног облика
као и кат. парц. бр. 508 к.о. Дољашница. По
намени ово земљиште представља грађевинско
земљиште ван граница градског грађевинског
земљишта и у обухвату је Просторног плана
општине Велико Градиште а по начину
коришћења представља некатегорисани пут у
јавној својини општине Велико Градиште што се
тиче кат. парц. бр. 508 и грађевинско земљиште
власника којег чине парцеле 489 и 490 све у к.о.
Дољашница.
У циљу решавања имовинско правних
односа власник непокретности, пошто му је од
стране надлежног органа предочео чињенично
стање и површина извршеног заузећа упутио је
захтев Месној заједници Дољашница са
предлогом да се настали проблем реши тако што
ће МЗ дати сагласност на делимично укидање
јaвног пута а из ралога што се сама непокретност
налази на подручју ове МЗ због чега су и житељи
ове МЗ непосредно заинтересовани за начин
коришћења непокретности као целине. МЗ
Дољашнице се није одређено изјаснила о захтеву
молиоца већ је захтев проследила надлежним
органима Општинске управе општине Велико
Градиште. Надлежни орган Одељења за
урбанизам, комунално стамбене и имовинско
правне послове, Урбанистичка служба ове управе
дала је мишљење да се може извршити иправка
граница кат. парц. бр. 489 и 490 на терет кат.
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парц. бр. 508. к.о. Дољашница у површини од
10,00 м².
У складу са одредбом члана 68. ст. 4.
Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 до 145/2014)
покренут је поступак ради давања сагласности на
предложену исправку граница парцеле пред
Општинским правобраниоцем општине Велико
Градиште.
Како је у питању добро у општој
употреби у складу са одредбом члана 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16)
предохно је потребно укинути својство дела
јавног добра, спровести промену у одговарајућој
јавној књизи а по том и извршити исправку
граница парцеле на начин како је то подносилац
захтева предлагао а у сладу са елаборатом
геодетских
радова
односно
пројектом
парцелације односно препарцелације.
Пројектом ће се од дела парцеле које је
чинила улицу формирати нове парцеле на којој
ће престати својство јавног пута.
Овим решењем утврђује се да делови
будућих нових парцела, које ће настати деобом
основне парцеле, немају својство јавног пута,
како по по својој намени тако ни по
карактеристикама док по својој повезаности са
другим јавним путевима, у насељеном месту, има
неумањени значај.
Ради рационалнијег и ефикаснијег
коришћења грађевинског земљишта обзиром да
је као јавна својина на парцелама из диспозитива
уписана општина Велико Градиште, Општинаско
веће општине Велико Градиште је заснивајући
своју надлежност на одредби члана 12. Закона о
јавним путевима (“Службени гласник РС” бр.
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),) одлучило
да предложи Скупштини општине Велико
Градиште, као стварно и месно надлежном
органу, да се на непокретности из тач. 1. овог
решења укине својство јавног пута у деловима.
За реализацију овог решења нису
неопходна буџетска средства ЈЛС пошто ће се
сав трошак око испраке граница спровести на
терет предлагача.
Из свега напред изнетог Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба
није допуштена већ се примењују одредбе ЗУСа..

23. септембар 2017.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС) и члана 40 став 1 тачка 29
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08,
5/14 и 5/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 12. седници одржаној дана 22.09.2017.
године, донела је,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ
ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Управног
одбора Предшколске установе „Мајски цвет“
Велико Градиште:
1.Милан Ђуричић из Великог Градишта,
представник родитеља.

Члан 2.
За члана Управног одбора Предшколске установе
„Мајски цвет“ Велико Градиште именује се:
1.Анкица Шипрага из Великог Градишта,
представник родитеља.

Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама чл. 54. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) прописано је да орган управљања установом
има
девет
чланова
укључујући
и
председника.Чланове
органа
управљања
установе именује и разрешава Скупштина
јединице локалне самоуправе. Управни одбор као
орган управљања има председника којег бирају
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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, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
Предшколска установа „Мајски цвет“
Велико Градиште упутила је дана 13.09.2017.
године Предлог за разрешење и именовање члана
Управног одбора Предшколске установе „Мајски
цвет“ Велико Градиште. У предлогу је наведено
да је досадашњем члану УО Милану Ђуричићу
престао основ за чланство у УО због престанка
основа по којем је именован, односно због
поласка детета у основну школу, а што
представља основ за разрешење у складу са
чланом 55. ст 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС).
На 1. седници Савета родитеља одржаној
12.09.2017. године, за члана УО из реда родитеља
предложена је Анкица Шипрага из Великог
Градишта.
На основу наведеног Скупштина
општине је донела решења 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: 60-12/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 32. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, бр. 129/07 и 83/14-др.закон
и 101/16), члана 48. став 4. Закона о спорту
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр.
10/16) и члана 40. став 1. тачка 27. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и
28/16), a на основу захтева КSV“ PINKUM
WIEN“

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 12. седници, одржаној дана 22.09.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на употребу грба
општине Велико Градиште
1

2

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу грба
општине Велико Градиште као грба
спортског клуба KSV„PINKUM WIEN“ из
Беча.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште ‘’.
Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке о
садржан је у одредбама члана 32. тачка 19. Закона
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/14 др.закон
и 101/16), и члана 40. став 1. тачка 27. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и
28/16), којима је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на употребу имена, грба
и другог обележја општине, као и члана 48.
Закона о спорту (‘’Службени гласник Републике
Србије’’ бр. 10/16) којим је утврђено да симболи
визуелног идентитета спортског удружења могу
да садрже симболе Републике Србије или
јединице локалне самоуправе уз претходну
сагласност надлежног органа Републике Србије
или јединице локалне самоуправе.

KSV „PINKUM WIEN“ који се налази у
процесу оснивања, обратио се захтевом за
давање сагласности за употребу грба општине
Велико Градиште наводећи да наведени клуб
чине углавном људи из општине Велико
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Градиште, као и да ће се на овај начин
промовисати општина у Бечу и Аустрији.

Доношење ове одлуке не захтева исплату
средстава из буџета општине.

Број: 016-18/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 137. став 5. Закона о
спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), члана 82.
Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/08, 5/14, 5/16 и
28/16), члана 11. Пословника о раду Општинског
већа општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр. 8/2009), члана
52. Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 6/2017), а сходно Програму развоја
спорта у општини Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште за период
2016-2018. године, бр 66-15/2015-01-4)
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 31. седници од
14.09.2017.године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о утврђивању организација у области
спорта са седиштем на територији општине
Велико Градиште које су од посебног значаја
за општину Велико Градиште
УТВРЂУЈЕ СЕ статус организација у
области спорта са седиштем на територији
општине Велико Градиште које су од посебног
значаја за општину Велико Градиште за следећа
спортска удружења:

23. септембар 2017.
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Фудбалски клуб „ВГСК“ Велико
Градиште;
Одбојкашки клуб „ВГСК“ Велико
Градиште.

Образложење
Надлежност Општинског већа општине
Велико Градиште дефинисана је чланом 82.
Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште, бр. 9/2008).
Чланом 137. став 5. Закона о спорту (“Сл.
гласник РС”, бр. 10/2016) регулисано је да
јединица локалне самоуправе утврђује које су
организације у области спорта од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе,
применом критеријума прописаних чланом 120.
став 3. Закона и на основу категоризације
организација у области спорта у јединици
локалне самоуправе и Програма развоја спорта у
јединици локалне самоуправе.
Чланом 52. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Велико Градиште регулисано је да
Општинско веће својом одлуком, на предлог
председника општине, утврђује организације у
области спорта на територији општине од
посебног значаја за општину.
Спортски савез општине Велико
Градиште је као надлежни територијални
спортски савез од посебног значаја за општину.
Општинско веће одлуку из става 2. овог
члана доноси, у складу са чланом 137. став 1.
тачка 8) Закона, у зависности од тога каква је
унутрашња организованост организације, који је
ранг спортске гране према Националној
категоризацији спортова, колики је број
учлањених организација и спортиста, каква је
спортска традиција и спортски резултати
организације, у којој мери се унапређује стручни
рад, у ком рангу такмичења организација
учествује, број екипа организације које се
такмиче у оквиру надлежног националног
гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у
свим категоријама), чланства у надлежном
националном спортском савезу, испуњености
услова за обављање спортских активности и
делатности у складу са Законом, у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом,
поседовање спортских објеката, као и према томе
у којој мери се делатност организације уклапа у
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приоритете утврђене Програмом развоја спорта
у општини Велико Градиште.
Предлог да се одређена организација у
области спорта утврди за организацију од
посебног значаја за општину Велико Градиште
може дати свака организација у области спорта
са територије општине Велико Градиште уз
подношење документације којом се доказује
испуњеност критеријума из става 4. овог члана.
При доношењу одлуке из става 2. овог
члана Општинско веће води рачуна и о томе у
којој мери су активности организације у области
спорта од значаја за реализацију Националне
стратегије развоја спорта и Програма развоја
спорта у општини Велико Градиште. Општинско
веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана
прибавља мишљење територијалног спортског
савеза општине Велико Градиште.
Програмом развоја спорта у општини
Велико Градиште између осталог одређено је као
потребно именовати спортске организације које
су од значаја за општину и посебна пажња је
посвећена историјату и успесима горе наведених
клубова. Историја ФК „ВГСК“у периоду 19592015
Реформирањем ФК „Граничар“ 1959
године у периоду између 1959-1965 године
фудбал се у Великом Градишту играо у
Економској школи, а повремено се ВГСК
(Граничар) појављивао на неким ревијалним
утакмицама на прославама, празницима и
вашарима.
С обзиром да се у Великом Градишту
појавио веома велики број играча-студената и
ученика Економске школе, заједно са још
неколико фудбалских ентузијаста, у јесен
1965.године се формира фудбалски клуб под
називом ВГСК. У такмичарској 1965-1966
години ВГСК углавном наступа на пријатељским
утакмицама у купу Југославије.

У летњем приоду 1968.године у општини
Велико Градиште формира се општинска лига са
две групе. По завршетку такмичења по групама,
ВГСК постаје првак општине и стиче право да
игра у Подсавезу-Пожаревац. Иначе, прву
утакмицу као члан подсавезне лиге ВГСК је
играо у Голубцу са ФК „Ђердап“ и то 1:1. Према
томе ВГСК од 1967.године наставља свој успон
према вишем степену такмичења.
Највећи успех ВГСК постиже пласманом
у сверну групу Српске лиге у сезони 19711972.године. Од играча који су направили
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највећи успех у историји клуба поменућемо само
неке: Драгољуб Радосављевић-Шумац, Бане
Микуловић, Душан Дамњановић, Мирослав
Милосавњевић итд.
У каснијем периоду па све до данашњег
дана фудбалски клуб ВГСК није успео да
направи успех из сезоне 1971-1792. Кроз клуб је
пролазило много квалитетних спортских радника
играча и фудбалских ентузијаста али се клуб
углавном задовољавао играњем у зонском рангу
такмичења, где се и сада налази. Од познатих
играча који су касније направили лепе каријере
овде можемо поменути Ивицу Радосављевића
који је играо за ФК„Пролетер“ из Зрењанина,
ФК„Војводина“ и Нови Сад, а касније као
интернационалац у Грчкој. Исто тако Николу
Игњатијевића који је играо у многим
прволигашким клубовима између осталог и за
ФК „Црвена звезда“ из Београда. Такође има
интернационалну каријеру- играо је за клубове
из Румуније и Украјне. Данас је активан играч у
ОФК Београду. Такође можео поменути да је
много талентованих играча пролазило кроз
ВГСК од којих су неки играли у млађим
селекцијама наше како бивше тако и садашње
државе.
Историјат одбојкашког клуба „ВГСК“
Одбојка се у Велико Градишту игра од
1945.године. То је засигурно спорт који има
највећу традицију и представља бренд једног
малог места какво је Велико Градиште.
Екипа из 1945.године није наступала у
званичним такмичењима, али је играла
пријатељске утакмице са екипама Пожаревца,
Кучева, Каменова и Вранова. Чланови те екипе
били су: Војин Ђорђевић, Анастасије Илић,
Веља Рајковић, Брана Станијевић. Тако се
наступало до 1958.године, када су Милорад
Тешић и Ђорђе Бајић окупили групу
талентованих омладинаца и пријавили екипу за
званично такмичење. Клуб је тада носио име
Граничар. Наступали су следећи играчи: Ђорђе
Бајић, Милорад Тешић, Душан Николић,
Анастасије Илић, Кокан Познановић Петар
Познановић, Миодраг Кутлешић, Раде Митић,
Милован Лазић. Због одласка већине играча на
студије, клуб прекида са такмичењем
1961.године.
После четворогодишње паузе, на
иницијативу Петра Познановића и Модрага
Кутлешића клуб поново почиње са радом
1965.године, сада под именом О.К.“ВГСК“.
Екипа је примљена у Београдску зону. Чланови
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клуба били су: Петар Познановић, Милован
Лазић, браћа Кутлешић (Миодраг, Славољуб и
Србољуб), Драгомир Карамарковић, Микче
Јовановић, Александар Јефтић, Никола Шупут.
Секретар клуба био је Војкан Карамарковић.
Нова
генерација
градиштанских
одбојкаша свој први званични наступ имали су
1968.године на јуниорском првенству Србије у
бањи Ковиљачи. На одбојкашку сцену ступају
играчи који ће у наредном периоду носити дрес
О.К. „ВГСК“ и који трасирају пут нове
генерације градиштанских одбојкаша. Били су
то: Никола Шупут, Владан Динић, Радомир
Величковић, Владан и Милан Селић, Миодраг
Станојевић, Чедомир Златковић, Миомир Рајчић,
Мирослав Стојковић. Ови млади играчи, уз
помоћ неколицине старијих одбојкаша,
1970.године у Неготину освајају прво место на
квалификационом турниру и постају нови
чланови Српске лиге. Најсјајнији период у
историји овог клуба почиње 1972.године. Те
године, после квалификација ВГСК постаје члан
источне групе 2. лиге СФРЈ. Те године чланови
екипе постају Миодраг Митић и Владимир
Трифуновић, који убрзо постају незаменљиви
репрезентативци Југославије, О.К.“ВГСК“
1975.године постаје прволигаш.
Сезона
1979-1980
представља
најуспешнију сезону у историји клуба.
Трифуновић и Митић играју за репрезентацију
која на ЕП осваја бронзану медаљу. О.К. „ВГСК“
осваја 3. место у купу СФРЈ и на крају највећи
успех ВГСК те године постаје шампион државе.
Захваљујући успесима дбојкаша у Великом
Градишту је направљена спортска хала где су
одбојкаши наставили такмичења у првенству као
и купу шамиопна где је ВГСК после победа над
Динамом из Тиране и Менхеном губи од Димана
из Букурешта и завршава такмичење на 5. месту
у Европи. Овај историјски успех нису моглуи да
предвиде ни највећи општимисти.
У сезони 1981-1982 ВГСК напушта
друшво најбољих. Период од 1982-1990
представља период стагнације и екипа неколико
година игра 2. лигу а крајем овог периода испада
и у Српску лигу.
1993. године ВГСК уз помоћ неколицине
старијих играча на челу са Љубишом Лукићем и
неколико талентованих младих играча поново
улази у прву лигу, да би у сезони 19961997.поново испао у другу лигу.
Што се тиче периода после 1997.године
–ВГСК је највише времена провео у другом
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рангу такмичења. Тренутно се налази у трећем
рангу такмичења, где му никако није место.
Надамо се брзом опоравку и враћању на путеве
старе славе.
Овде још једном морамо поменути да је
од оснивање клуба ВГСК дао неколико државних
репрезентативаца и то: Слободана Ковача, који је
по окончању каријере постао исто тако добар
тренер. Ради у италијаском прволигашу
„Перуђа“. Затим Михајло Митић, Љубиша
Лукић, Ненад Ђорђевић, и већ поменути
Владимир Трифуновић и Миодраг Митић. На
основу наведеног одлучено је како је дато.
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