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На основу чланова 14. а у складу са
чланом 60. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“ бр.
62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), члана 20. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/2007) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) а по прибављеној
сагласности Министарства Пољопривреде и
заштите животне средине РС, Управе за
пољопривредно земљиште, на предлог
Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 10. седници одржаној дана
05.06.2017. године, донела је,

О   Д   Л   У   К   У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017 ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ годишњи Програм

заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Велико
Градиште за 2017 годину.

Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста и

обим радова на заштити уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта у
државној својини за 2017 годину на
територији општине Велико Градиште.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном

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

Број: 320-85/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. и 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’,
број  129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 40. и
95. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’
бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Градиште
на 10. седници одржаној 05.06.2017. године,
доноси 

ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о општинској управи општине Велико
Градиште број: 016-43/2016-1-1 од 3.10.2016.
године,  члан 6. се мења и гласи:
„Општинска управа општине Велико Градиште
се образује као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних
послова и кабинет председника општине као
посебна организациона јединица.
За обављање одређених послова који захтевају
висок степен самосталности и независности у
раду могу се предвидети самостална
извршилачка радна места, ван унутрашњих
организационих јединица.“
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Члан 2.
После члана 16. додаје се члан 16а. који гласи:
„Кабинет председника општине обавља стручне
и административно техничке послове и послове
маркетинга за остваривање надлежности и
овлашћења Председника и заменика
Председника општине који се односе на
представљање општине у односима према
правним и физичким лицима у земљи и
иностранству и то:

Врши припрему за радне и друге састанке•
Председника и заменика Председника
општине,
Прати активности на реализацији утврђених•
обавеза,
Координира активности на остваривању•
јавности рада,
Врши пријем странака који се непосредно•
обраћају Председнику и заменику
Председника општине,
Врши протоколарне послове поводом•
пријема домаћих и страних представника
општина и градова, културних, спортских и
других представника, поводом додељивања
јавних признања и друге протоколарне
послове,
Стара се о чувању поклона које•
представници општине добију у вршењу
послова представљања општине,
Пружа техничку помоћ инвеститорима у•
реализацији инвестиционих активности у
циљу економског развоја општине,
Врши и друге послове у складу са законом,•
Статутом и одлукама општине.“

Члан 3.
У члану 17. после става 2 додаје се став 3 који
гласи:

„Помоћници председника општине и
друга лица која се примају на рад у Кабинет
председника општине, заснивају радни однос на
одређено време у Општинској управи, док траје
дужност председника општине.“

Члан 4.
Члан 19. се мења и  гласи:

„Унутрашња организација и
систематизација радних места у Општинској
управи уређује се посебним правилником.

Правилник из претходног става је
саставни део обједињеног правилника о
организацији и сиатематизацији радних места
органа општине Велико Градиште који доноси

Општинско веће на предлог начелника
Општинске управе.“

Члан 5.
Члан 20. се мења и гласи:

„Радом Општинске управе руководи
начелник кога поставља и разрешава Општинско
веће. 

За Начелника Општинске управе
може бити постављено  лице које има стечено
високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци. 

Начелник Општинске управе
поставља се на основу јавног огласа, који
расписује Општинско веће, на период од 5
година, већином гласова укупног броја чланова
Општинског већа. 

Начелник Општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност. Заменик начелника Општинске
управе поставља се и разрешава на исти начин и
под истим условима као начелник Општинске
управе.

Начелник и заменик начелника
Општинске управе  имају статус службеника на
положају.“

Члан 6.
После члана 20. додаје се члан 20а. који гласи:

„ Уколико није постављен начелник
Општинске управе, као ни његов заменик, до
постављења начелника, као и када начелник није
у могућности да обавља дужност дуже од 30
дана, Општинско веће може поставити вршиоца
дужности – службеника који испуњава утврђене
услове за радно место службеника на положају,
који ће обављати  послове начелника  Општинске
управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.“
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Члан 7.
У члану 23. став 1 речи „организационих“ се
бришу.

Члан 8.
Члан 37. се мења и гласи:

„У погледу права, обавеза и
одговорности запослених и постављених лица у
Општинској управи примењују се прописи
којима се уређује радно правни статус
запослених у јединицама локалне самоуправе.

Послодавац функционера,
службеника и намештеника у Општинској
управи је општина Велико Градиште.

За помоћнике Председника општине,
права и дужности у име послодавца врши радно
тело Скупштине које је утврђено статутом.

За начелника и заменика начелника
Општинске управе права и дужности у име
послодавца врши Општинско веће.

За службенике и намештенике у
Општинској управи права и дужности у име
послодавца врши начелник Општинске управе.“

Члан 9.
После члана 37. додаје се члан 37а који гласи:

„Ради оспособљавања за самосталан
рад у струци, односно самостално обављање
посла, Општинска управа може у радни однос на
одређено време примати приправнике.

Општинска управа може засновати
радни однос са припрвником уколико постоји
слободно радно место у складу са Кадровским
планом и уколико лице са којим заснива такав
радни однос има образовање које је прописано
као услов за рад на том радном месту.

Ближи услови за пријем
приправника утврђују се правилником о
организацији и систематизацији радних места у
складу са прописима.“ 

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог

дана од дана објављивња у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

Број: 016-10/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 26. и 27. а у складу са
чланом 18. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др.
закон), члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016 и 28/2016)
и члана 6. Одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/2016), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,  

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 10. седници одржаној дана 05.06.2017.
године, донела је, 

ОДЛУКА
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

НЕПОКРЕТНОСТИ У
СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ

Члан 1. 
Општина Велико Градиште, као носилац

права јавне својине преноси право коришћења
Јавној установи „Спортски центар Велико
Градиште” из Великог Градишта, улица Бошка
Вребалова број 3, матични број: 17762966, ПИБ:
105899007, претежна делатност: Делатност
спортских арена и стадиона, у циљу обављања
основне делатности, а на временски период који
је у функцији остваривања надлежности,
односно делатности носиоца права коришћења
на тим стварима, без накнаде, ради коришћења
за обављање активности везаних за кошаркашки
спорт, следећу непокретност:

- четири кошаркашка терена са
комплетном инфраструктуром и опремом, који се
налазе у Великом Градишту, на кат. парц. бр.
2366/251, уписани као објекат за спорт и физичку
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културу број 1 површине 3305 m2 у листу
непокретности број 5407 у К.о. Велико
Градиште.

Члан 2.
Стицалац права коришћења на стварима

у јавној својини дужан је да ствари користи као
добар домаћин сагласно намени и да их користи
и њима управља у складу законом.

Члан 3.
Носилац права јавне својине дозвољава

носиоцу права коришћења, Јавној установи
„Спортски центар Велико Градиште”, да своје
право коришћења на непокретности из члана 1.
ове Одлуке укњижи у јавним књигама.   

Члан 4.
Носилац права коришћења има право да

непокретности из члана 1. ове одлуке даје у закуп
ради коришћења у складу са наменом, уз
поштовање важећег уговора о закупу предметне
непокретности. 

Носилац права коришћења се обавезује
да закључи анекс уговора из претходног става
овог члана, којим ће са постојећим закупцем
регулисати међусобна права и обавезе настале на
основу ове одлуке.

Члан 5.
Након ступања на снагу ове Одлуке

између носиоца права јавне својине и носиоца
права коришћења, закључиће се уговор којим ће
се уредити међусобна права и обавезе у вези
непокретности из члана 1. ове одлуке.

Члан 6.
Уговор о преносу права коришћења у име

Општине Велико Градиште закључиће
Председник општине Велико Градиште уз
претходно прибављено мишљење Општинског
правобраниоца општине Велико Градиште.

Члан 7.
Општина Велико Градиште одузеће од

Јавне установе „Спортски центар Велико
Градиште” непокретности из члана 1. ове одлуке
уколико носилац права коришћења не користи
непокретности у функцији остваривања
надлежности, односно делатности, као и када се
непокретности користе супротно закону, другом
пропису или природи и намени непокретности.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном

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

Број: 464-228/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 5. став 1. тачка 3, става
4. и  5. истог члана Закона о јавним путевима
(„Сл. гласник РС “101/2005, 123/2007, 101/2011,
93/2012 и 104/2013) члана 18 став 1.тачка 13 и
члана 40. став 1. тачка 8. Статута  општине
Велико Градиште (‘’Сл. гласник општине Велико
Градиште’’,  бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16),

Скупштина општине Велико Градиште
на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА У
ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1

Одлуком о општинским путевима  у
општини Велико Градиште (у даљем тексту:
одлука) уређује се начин управљања, заштита,
одржавање и финансирање општинских путева и
улица,  инспекцијски надзор, као и друга питања
од значаја за општинске путеве и улице на
територији општине Велико Градиште (у даљем
тексту:Општина).

Општински пут

Члан 2

Општински пут, у смислу ове одлуке, је
јавни пут који саобраћајно повезује насељена
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места на територији Општине, као и територију
Општине са мрежом државних путева.

Члан 3

Општински путеви на територији
општине Велико Градиште су:

Велико Градиште-Пожежено-Винци1
Велико Градиште-Бели Багрем-Затоње2
Кусиће-Браничево3
Кусиће-Триброде4
Прилазни пут за С.О.С „Стиг“5
Курјаче-Манастир Нимник6
Прилазни пут за Кусиће7
Прилазни пут за Дољашницу8
Прилазни пут за Гарево9
Бискупље-Поповац10
Прилазни пут за Љубиње11
Прилазни пут за Печаницу12
Прилазни пут за Царевац13
Прилазни пута за Камијево14
Камијево-Десине15
Прилазни пут до Макца16
Прилазни пут до Острова17
Мајиловац-Курјаче18
Прилазни пут до Бискупља19
Прилазни пут Вел.Градиште-Бели Багрем20
Локални пут за Рударево21
Десина-Мајиловац22
Курјаче-Кличевац23
Камијево-Средњево24
Кумане-брдо Конглавица25
Пожежено-Браничево26
Гарево-Мало Градиште27
Чешљева Бара-Раброво28

Улица и друге површине јавне намене

Члан 4

Улица јесте јавни пут у насељу који
саобраћајно повезује делове насеља.

Друге површине јавне намене (у даљем
тексту: јавне површине), у смислу ове Одлуке, су
постојеће и планиране јавне површине, које не
представљају део јавног пута у смислу Закона о
јавним путевима (платои, тргови, зелене
површине, локације на јавним површинама
предвиђене за постављање мањих монтажних и
огласних објеката и сл.).

Мрежа путева

Члан 5
Општински и некатегорисани путеви и

улице чине мрежу путева на територији
Општине.

Поверавање послова

Члан 6

Послове управљања, одржавања,
заштите и развоја општинских путева и улица на
територији Општине (у даљем тексту: јавни
путеви), обављаће  привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник коме ће
уговором о пружању услуга бити поверени ови
послови у скаду са законом( у даљем тексту:
Управљач пута)

Општинска управа  врши инвеститорске
послове на изградњи нових путева и
реконструкцији постојећих.

Управљач јавног пута биће изабран у
складу са Законом којим се  уређују комуналне
делатности.

II УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан 7

Управљач јавног пута јесте јавно
предузеће, привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник, који су
регистровани за обављање делатности
управљања јавним путем.

Управљачу јавног пута поверава се
вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање:

1) сагласности за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни пут;

2) сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као
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и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавном путу;

3) сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката, као
и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу јавног пута;

4) сагласности за измену саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног пута;

5) сагласности за одржавање спортске
или друге манифестације на јавном путу;

6) посебне дозволе за обављање
ванредног превоза на јавном путу и

7) одобрења за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на јавном
путу, односно поред тог пута.

Акти из става 1. овог члана морају да
садрже саобраћајно-техничке услове.

Члан 8

Управљач јавног пута дужан је да одлучи
по захтеву за издавање сагласности, дозволе и
одобрења из члана 7. ове Одлуке у року од осам
дана од дана подношења захтева.

Против аката из става 1. овог члана може
се изјавити жалба Општинском Већу општине
Велико Градиште, у року од осам дана од дана
достављања тог акта.

Управљач јавног пута дужан је да о
актима донетим у вршењу јавних овлашћења
води евиденцију

Члан 9
Управљач јавног пута дужан је да

обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди
несметано и безбедно одвијање саобраћаја на
њему.

Управљач јавног пута одговара за штету
која настане корисницима јавног пута због
пропуштања благовременог обављања појединих
радова на редовном одржавању јавног пута
прописаних овoм Одлуком, односно због
извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог
извођења.

Члан 10
Општински путеви одржавају се на

основу Годишњег програма одржавања
општинских путева, који усваја Скупштина
општине Велико Градиште, а доноси Управљача
пута (у даљем тексту: Програм).

III ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Радови на јавном путу

Члан 11

Ради спречавања угрожавања
стабилности јавног пута и обезбеђивања услова
за несметано одвијање саобраћаја и режим
саобраћаја на јавном путу, носилац права
службености на јавном путу, као и других права
у складу са законом, може да изводи радове на
јавном путу (грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке
пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл.), само ако је за
извођење тих радова прибавио сагласност
Управљача пута.

Изградња у заштитном појасу

Члан 12

У заштитном појасу, поред јавног пута
ван насеља, забрањена је изградња грађевинских
или других објеката, као и постављање
постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих
садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја
и инсталација који служе потребама јавног пута
и саобраћаја на јавном путу, уколико није
другачије одређено просторним и
урбанистичким плановима.

У заштитном појасу из става 1. овог
члана може да се гради, односно, поставља
водовод, канализација, топловод, железничка
пруга и други сличан објекат, као и
телекомуникациони и електро водови,
инсталације постројења и сл. по претходно
прибављеној сагласности из члана 9. став 1. тачка
3. ове одлуке.

Управљач пута  је дужан да обезбеди
контролу извођења радова из става 2. овог члана.
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Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева

Члан 13

Ограде, дрвеће и засади поред јавног
пута подижу се тако да не ометају прегледност
пута, не угрожавају безбедност саобраћаја и не
ометају или спречавају радове на одржавању
јавног пута.

Зона потребне прегледности

Члан 14

На раскрсници јавног пута са другим
путем и укрштања са железничком пругом у
истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне
прегледности у складу са прописима.

У зонама потребне прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће,
остављати предмете и материјале, постављати
постројења и уређаје и градити објекте, односно
вршити друге радње које ометају прегледност
јавног пута.

Власник, односно, непосредни држалац
земљишта, које се налази у зони потребне
прегледности, дужан је да, на захтев Управљача
пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете,
материјале, постројења, уређаје и објекте из
става 2. овог члана, у циљу обезбеђења
прегледности јавног пута.

Одржавање уграђених уређаја,
инсталација и сл.

Члан 15

Лице које управља објектом,
постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима
уграђеним у јавни пут дужно је да одржава тај
објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на
начин којим се не оштећује, односно не угрожава
безбедност саобраћаја или не омета одржавање
јавног пута.

У случају оштећења, односно, квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или
водова из става 1. овог члана, лице које управља
тим објектима дужно је да без одлагања
приступи отклањању оштећења, односно квара и
истовремено о предузетим радовима без
одлагања обавести Управљача пута у складу са
овом одлуком.

Лице из става 1. овог члана, отклањању
оштећења, односно квара, којим се не оштећује
јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја,

приступа по претходно прибављеној сагласности
Управљача пута.

Лице из става 1. овог члана, дужно је да
у року од 3. дана по завршетку радова врати јавни
пут у првобитно стање према условима
Управљача пута.

Трошкове извођења радова из става 2. и
3. овог члана, као и трошкове извођења радова на
враћању јавног пута у првобитно стање сноси
лице из става 1. овог члана.

Остављање грађевинског и другог
материјала

Члан 16

Забрањено је остављање грађевинског и
другог материјала поред јавног пута ако се тиме
умањује прегледност.

Сусед јавног пута

Члан 17

Сусед јавног пута дужан је да омогући
слободно отицање воде и одлагање снега са
јавног пута на његово земљиште, уз накнаду
проузроковане штете.

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

Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно
се примењују и на власнике, односно непосредне
држаоце земљишта, у случају када се њихово
земљиште користи у исте сврхе.

Забране

Члан 18

На јавном путу забрањено је нарочито:
1. привремено или трајно заузимање

пута;
2. извођење радова на путу који нису у

вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;

3. извођење радова носилаца права
службености и других права установљених на
путу, којима се оштећује пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
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4. испуштање вода, отпадних вода и
других течности на пут;

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

6. просипање, остављање или бацање
материјала, предмета и смећа на пут;

7. замашћивање пута мазивима или
другим сличним материјама;

8. постављање и коришћење светла или
других светлосних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја на
путу;

9. орање и извођење других
пољопривредних радова на банкинама,
косинама и земљишном појасу;

10. вучење предмета, материјала, оруђа
и других врста терета по путу (греде, балвани,
гране, камени блокови, плугови дрљаче и сл.);

11. спуштање низ косине засека, усека и
насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;

12. паљење траве и другог растиња на
путу, као и отпадних предмета и материјала;

13. наношење блата са прилазног пута
на пут;

14. пуштање стоке на пут без надзора,
напасање и напајање стоке на путу;

15. окретање запреге, трактора, плуга и
других пољопривредних машина и оруђа на
путу;

16. кочење запрежних возила
спречавањем окретања точкова;

17. укључивање возила на пут и
искључивање са пута ван прикључка или
укрштаја и наношење блата на пут;

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

19. свако чињење којим се оштећује или
би се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу.

Члан 19

На јавном путу и његовом заштитном
појасу није дозвољено подизати споменике,
постављати крајпуташе и друге спомен-знакове,
продавати производе, односно предузимати
друге радње којима се угрожава безбедност
саобраћаја.

Захтев инспектору

Члан 20

Управљач пута покреће поступак код
Општинске управе- одељење за инспекцијске
послове, за ограничавање коришћења јавног
пута, ако је јавни пут у таквом стању да:

- саобраћај није могућ или је могућ
саобраћај појединих врста возила;

- саобраћај појединих врста возила може
бити штетан за јавни пут и

- то захтевају основани разлози који се
односе на заштиту јавног пута и безбедност
саобраћаја.

Истовремено са покретањем поступка из
става 1. овог члана, управљач јавног пута
предузима мере обезбеђења јавног пута
постављањем припадајуће саобраћајне
сигнализације и о предузетим мерама
обавештава министарство надлежно за
унутрашње послове и јавност путем средстава
јавног информисања.

IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Одржавање јавног пута

Члан 21

Под одржавањем јавног пута, у смислу
ове Одлуке, сматрају се радови утврђени законом
и овом Одлуком, којима се обезбеђује несметан
и безбедан саобраћај и чува употребна вредност
пута.

Одржавање јавног пута обухвата
редовно, периодично и ургентно одржавање у
складу са законом и овом Одлуком.

Радови на редовном периодичном и
ургентном одржавању

Члан 22

Радови на редовном одржавању јавног
пута јесу:

- преглед, утврђивање и оцена стања пута
и путног објекта;

- местимично поправљање коловозне
конструкције и осталих елемената трупа пута;

- чишћење коловоза и осталих елемената
пута у границама земљишног појаса;
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- уређење банкина;
- уређење и очување косина насипа, усека

и засека;
- чишћење и уређење јаркова, ригола,

пропуста и других делова система за
одводњавање пута;

- поправка путних објеката;
- постављање, замењивање, допуњавање

и обнављање саобраћајне сигнализације;
- чишћење саобраћајне сигнализације;
- постављање, замењивање, допуњавање

и обнављање опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине;

- чишћење опреме пута и објеката и
опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;

- кошење траве и уређивање зелених
површина на путу и земљишном појасу;

- чишћење снега и леда са коловоза
јавног пута и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Радови на периодичном одржавању
јавних путева обухватају:

1. ојачање коловозне конструкције;
2. рехабилитацију;
3. појачано одржавање.

Ургентно одржавање јавних путева
условљено је елементарним непогодама и
ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности јавних путева и безбедног одвијања
саобраћаја.

Радови на ургентном одржавању јавних
путева у смислу ове одлуке, обухватају
активности и мере у циљу отклањања
недостатака узрокованих елементарним
непогодама и ванредним околностима, а које је
неопходно спровести да би се обезбедило
несметано одвијање саобраћаја или одвијање
саобраћаја у отежаним условима, када је
онемогућена проходност и угрожена безбедност
учесника у саобраћају.

V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 23

Изградња и реконструкција јавних
путева врши се у складу са Законом којим се
уређује планирање и изградња.

Члан 24

Јавни пут се гради за двосмерни
саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај,
с тим да у зависности од прегледности пута на
растојањима од највише 500 метара има
одговарајуће проширење за мимоилажење
возила, радних машина и пољопривредне
механизације.

Најмања ширина коловоза за двосмерни
саобраћај износи 5,5 метара, а за једносмерни
саобраћај 3 метра.

Минималне димензије путних канала
износе:

- ширина дна канала 0,5 метара;
- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од

горње ивице коловоза.

Члан 25

Ширина заштитног појаса, са сваке
стране јавног пута износи 3 метра, осим ако
просторним односно урбанистичким планом
није другачије одређено.

У заштитном појасу јавног пута
забрањена је изградња грађевинских или других
објеката, као и постављање постројења, уређаја
и инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног пута, као и
постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама јавног пута и саобраћаја на
некатегорисаном путу.

VI ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Финансирање

Члан 26

Финансирање изградње и
реконструкције, одржавања и заштите јавних
путева обезбеђује се у складу са законом и овом
одлуком.

Накнада за употребу јавног пута

Члан 27

За употребу јавног пута плаћа се накнада,
и то:

- накнада за постављање рекламних
табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на јавном
путу;
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- накнада за закуп делова земљишног
појаса јавног пута;

- накнада за постављање водовода,
канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу;

- годишња накнада за коришћење
комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута;

- друге накнаде у складу са законом.

Члан 28

Висину и начин плаћања накнаде из
члана 27. ове одлуке утврђује Општинско веће
општине Велико Градиште.

Члан 29

Средства од наплаћене накнаде из члана
27. ове одлуке за употребу јавног пута, приход
буџета општине Велико Градиште.

Члан 30

Средства од наплаћених накнада из члана
27. ове Одлуке користе се за изградњу,
реконструкцију, одржавање и заштиту јавних
путева.

Члан 31

Ослобађање од плаћања накнаде из члана
27. ове Одлуке врши се у складу са Законом о
јавним путевима.

VII НАДЗОР

Надзор

Члан 32

Надзор над спровођењем ове одлуке и
других општих аката донетих на основу ове
одлуке врши Општинска управа општине Велико
Градиште -Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору.

Инспекцијски надзор

Члан 33

Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши Општинска управа-
Одељење за инспекцијске послове.

У вршењу инспекцијског надзора над
применом одредаба ове одлуке које се односе на
заштиту јавних путева, надлежни инспектор има
права, дужности и овлашћења републичког
инспектора за државне путеве утврђене законом.

Решење инспектора

Члан 34

Против решења надлежног инспектора
може се изјавити жалба Општинском већу у року
од 8 дана од дана достављања.

Жалба изјављена против решења из става
1. овог члана не одлаже извршење решења.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35

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

• подиже ограде, дрвеће и засаде поред
јавног пута супротно члану 18. став 1. тачка 9.
ове одлуке;

• објектом, постројењем, уређајем,
инсталацијом и водовима којима управља,
уграђеним у јавни пут, поступа супротно члану
18. став 1. тачка 2 ове одлуке;

• гради прикључак на јавни пут без
сагласности Управљача пута;

• привремено или трајно заузима јавни
пут супротно члану 18. став 1. тачка 1. ове
одлуке;

• изводи радове на локалном путу који
нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута супротно члану 18.
став 1. тачка 2 ове одлуке;

• као носилац права службености и
других права установљених на јавном путу
изводи радове којима се оштећује пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја супротно члану 18. став 1. тачка 3. ове
одлуке;

• спречава отицање воде са пута, а
посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп
пута и спречава даље отицање вода ка њиховим
реципиентима супротно члану 18. став 1. тачка
5. ове одлуке;

• поставља или користи светла или друге
светлосне уређаје на путу и поред јавног пута,
којима се омета одвијање саобраћаја на јавном
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путу супротно члану 18. став 1. тачка 8. ове
одлуке;

• оре и изводи друге пољопривредне
радове на банкинама, косинама и земљишном
појасу супротно члану 18. став 1. тачка 9. ове
одлуке;

• спушта низ косине засека, усека и
насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење
и други материјал супротно члану 18. став 1.
тачка 11. ове одлуке;

• друго чињење којим се оштећује или би
се могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу супротно члану 18. став 1.
тачка 19. ове одлуке;

• на јавни пут или његов заштитни појас
поставља споменике, крајпуташе и друге спомен
знакове, односно предузима друге радње којима
се угрожава безбедност саобраћаја;

• ако не поступи по налогу надлежног
инспектора.

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

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се предузетник ако
учини прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из става
1. овог члана физичко лице.

Члан 36

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице,а новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 предузетник ако:

1. оставља грађевински и други
материјал поред јавног пута тако да умањује
прегледност на јавном путу супротно члану 18.
став 1. тачка 6. ове одлуке;

2. поставља рекламне натписе на јавном
путу или поред тог пута без решења о одобрењу
или супротно издатом одобрењу;

3. испушта воду, отпадне воде и друге
течности на јавни пут супротно члану 18. став
1. тачка 4. ове одлуке;

4. просипа, оставља или баца материјал,
предмете и смеће на јавни пут супротно члану
18. став 1. тачка 6. ове одлуке;

5. замашћује локални пут мазивима или
другим сличним материјама супротно члану 18.
став 1. тачка 7. ове одлуке;

6. вуче предмете, материјале, оруђа и
друге врсте терета по локалном путу (греде,
балвани, гране, камени блокови, плугови,
дрљаче и сл.), супротно члану 18. став 1. тачка
10. ове одлуке;

7. пали траву и друго растиње на јавном
путу, као и отпадне предмете и материјале
супротно члану 18. став 1. тачка 12. ове одлуке;

8. наноси блато са прилазног пута на
јавни пут супротно члану 18. став 1. тачка 13.
ове одлуке;

9. пушта стоку на локални пут без
надзора, напасање и напајање стоке на јавном
путу супротно члану 18. став 1. тачка 14. ове
одлуке;

10. окреће запрегу, трактор, плуг и
друге пољопривредне машине и оруђа на
јавном путу супротно члану 18. став 1. тачка 15.
ове одлуке;

11. кочи запрежна возила спречавањем
окретања точкова супротно члану 18. став 1.
тачка 16. ове одлуке;

12. укључује возила на пут и искључује
са јавног пута ван прикључка или укрштаја и
наноси блато на пут супротно члану 18. став 1.
тачка 17. ове одлуке;

13. зауставља или оставља возила
којима се омета коришћење јавног пута
супротно члану 18. став 1. тачка 18. ове одлуке;

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

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана физичко лице.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним путевима у општини
Велико Градиште  (“Службени гласник општине
Велико Градиште“ 5/2003).

Члан 38

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
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Број: 344-86/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 5.став 4 и 5 Закона о
јавним путевима(„Сл. гласник
РС“101/2005,123/2007,101/2011,93/2012 и
104/2013) члана 18 став 1.тачка 13 и члана
40.став 1. тачка 8. Статута општине Велико
Градиште(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр.  9/2008, 5/14 , 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште на 10.
седници одржаној дана 05.06.2017. године,
доноси

О Д Л У К У 

О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком уређује се и обезбеђује,
управљање, заштита, одржавање, финансирање,
послови надзора над некатегорисаним путевима
на територији општине Велико Градиште (у
даљем тексту: општина) као и друга питања од
значаја за некатегорисане путеве на
територији општине Велико Градиште.

Члан 2

Некатегорисани пут у смислу закона и
ове одлуке јесте саобраћајна површина која је
доступна већем броју разних корисника, коју
надлежни орган прогласи некатегорисаним
путем, која је уписана у катастар непокретности
као некатегорисани пут и која је у својини
јединице локалне самоуправе на чијој територији
се налази;

Члан 3

Некатегорисани путеви, у смислу ове
одлуке су:

1. атарски путеви;

2. сеоски путеви;

3. шумски путеви;

4. пољски путеви;

5. путеви на насипима за одбрану од поплава и
друго.

Некатегорисани путеви служе за долазак
до сеоских домаћинстава, за приступ до шумских
и пољопривредних парцела, до насипа за
одбрану од поплава, и друго.

Некатегорисани путеви заједно са јавним
путевима (државни, општински и улице), чине
мрежу путева.

Члан 4

Некатегорисани пут, у смислу ове одлуке,
обухвата:

1. труп пута (доњи и горњи строј пута)

- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти,
постројења и уређаји за одводњавање пута и
заштиту пута од површинских и подземних вода
и сл.);

- горњи строј пута (коловозна конструкција,
коловозни застор, банкине, риголе, берме);

2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од
најмање седам метара;

3. земљишни појас са обе стране пута потребан
за несметано одржавање пута ширине од најмање
једног метра, од линије која спаја крајње тачке
попречног профила пута;

4. заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса, на спољну страну и служи за
заштиту некатегорисаног пута и саобраћаја на
њему;

5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине
(заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);

6. саобраћајна сигнализација.
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Члан 5

Послове управљања, одржавања,
заштите и развоја некатегорисаних путева на
територији Општине, обављаће привредно
друштво, односно друго правно лице или
предузетник коме ће уговором о пружању услуга
бити поверени ови послови у скаду са законом(
у даљем тексту:Управљач пута)

Општинска управа  врши инвеститорске
послове на изградњи нових путева и
реконструкцији постојећих.

Управљач јавног пута биће изабран у
складу са Законом којим се  уређују комуналне
делатности.

Члан 6

На некатегорисаном путу могу се
постављати цевоводи, водоводи, инсталације и
објекти, градити прикључак прилазног пута,
само уз прибављену сагласност  привредног
друштва односно другог правног лица или
предузетника ,коме ће уговором о пружању
услуга бити поверени послови надзора.

II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА

Члан 7

Управљач јавног пута јесте јавно
предузеће, привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник, који су
регистровани за обављање делатности
управљања јавним путем.

Управљачу јавног пута поверава се
вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање:

1) сагласности за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни пут;

2) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке
пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавном путу;

3) сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке
пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу јавног пута;

4) сагласности за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута;

5) сагласности за одржавање спортске или друге
манифестације на јавном путу;

6) посебне дозволе за обављање ванредног
превоза на јавном путу и

7) одобрења за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на јавном путу,
односно поред тог пута.

Акти из става 1. овог члана морају да
садрже саобраћајно-техничке услове.

Управљач јавног пута дужан је да одлучи
по захтеву за издавање сагласности, дозволе и
одобрења из става 1. овог члана у року од осам
дана од дана подношења захтева.

Против аката из става 1. овог члана може
се изјавити жалба Општинском Већу општине
Велико Градиште, у року од осам дана од дана
достављања тог акта.

Управљач јавног пута дужан је да о
актима донетим у вршењу јавних овлашћења
води евиденцију.

Управљач јавног пута дужан је да
обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди
несметано и безбедно одвијање саобраћаја на
њему.

Управљач јавног пута одговара за штету
која настане корисницима јавног пута због
пропуштања благовременог обављања појединих
радова на редовном одржавању јавног пута
прописаних овoм Одлуком, односно због
извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог
извођења.

III ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 8

Ради спречавања угрожавања
стабилности некатегорисаног пута и
обезбеђивања услова за безбедно одвијање
саобраћаја на некатегорисаном путу, носилац
права службености на некатегорисаном путу, као
и других права у складу са Законом, може да
изводи радове на некатегорисаном путу, само ако
је за извођење тих радова претходно дата
сагласност Управљача пута.
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Члан 9

Власници, односно корисници земљишта
које се граничи са некатегорисаним путем
обавезни су да:

1. уредно одржавају путне канале за одвод
површинских вода;

2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле;

3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у
заштитном појасу, којима се омета проходност
некатегорисаног пута, смањује прегледност и на
други начин угрожава безбедност саобраћаја;

4. омогуће слободно отицање воде, одлагање
снега са некатегорисаног пута на његово
земљиште, уз накнаду проузроковане штете;

5. омогуће прилаз некатегорисаном путу или
путном објекту, ради извођења радова на
одржавању некатегорисаног пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.

Члан 10

Ради спречавања угрожавања
стабилности и обезбеђења услова за несметано
одвијање саобраћаја на некатегорисаном путу,
забрањено је:

1. привремено или трајно заузимање
некатегорисаног пута;

2. извођење радова на некатегорисаном путу који
нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом некатегорисаног пута;

3. извођење радова носиоца права службености
и других права установљених на путу, којима се
оштећује некатегорисани пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја;

4. просипање, бацање или остављање било
каквих предмета, материјала и смећа на
некатегорисаном путу или поред
некатегорисаног пута, у границама заштитног
појаса;

5. испуштање вода, отпадних вода и других
течности на некатегорисани пут;

6. спречавање отицање вода са некатегорисаног
пута, а посебно из путног јарка и из пропуста
кроз труп некатегорисаног пута и спречавање
даљег отицања вода ка њиховим рецепиентима;

7. орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама и земљишном
појасу;

8. паљење траве и другог растиња на
некатегорисаном путу, као и отпадних предмета
и материјала;

9. пуштање стоке на некатегорисани пут без
надзора, напајање и напасање стоке;

10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по
некатегорисаном путу;

11. наношење блата са прилазног пута на
некатегорисани пут;

12. заустављање или остављање возила којим се
омета безбедно и несметано одвијање саобраћаја
на некатегорисаном путу;

13. окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа на
некатегорисаном путу и заштитном појасу;

14. свако чињење којим се оштећује или би се
могао оштетити некатегорисани пут или ометати
одвијање саобраћаја.

Члан 11

На местима међусобног укрштања
некатегорисаног пута са јавним путем или
железничком пругом или са другим
некатегорисаним путем у истом нивоу, морају се
обезбедити зоне потребне прегледности, у складу
са прописима.

У зонама потребне прегледности
забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће,
постављати постројења, уређаје и градити
објекте, односно вршити друге радње које
ометају прегледност некатегорисаног пута,
јавног пута и железничке пруге.

Власник, односно корисник земљишта,
које се налази у зони потребне прегледности,
дужан је да, на захтев Управљача пута, уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте у циљу обезбеђења
прегледности некатеторисаног пута.

Саобраћајни инспектор(у даљем тексту:
инспектор), ће наложити власнику, односно
кориснику земљишта које се налазе у зони
потребне прегледности да уклони засаде, ограде,
дрвеће, предмете, материјале, постројења,
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уређаје и објекте, у циљу обезбеђења
прегледности некатеторисаног пута.

Члан 12

Ако се некатегорисани пут налази у
таквом стању:

- да се на њему не може одвијати саобраћај, или

- да се не може одвијати саобраћај појединих
врста возила, или

- ако би саобраћај појединих врста возила
наносио штету некатегорисаном путу, његовом
делу или путном објекту, или

- ако се радови на одржавању пута не могу
извести без обустављања саобраћаја, или

- да то захтевају други разлози безбедности
саобраћаја и заштите пута,

Инспектор или орган унутрашњих
послова надлежних за безбедност саобраћаја,
забраниће саобраћај на том делу пута за све или
поједине врсте возила на целом путу, његовом
делу или путном објекту.

Општа забрана саобраћаја на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту може бити само привремена, а забрана
саобраћаја за поједине врсте возила на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту може бити привремена или стална.

IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА

Члан 13

Послове одржавања некатегорисаних
путева обављаће  привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник коме ће
уговором о пружању услуга бити поверени ови
послови у скаду са законом.

Одржавање некатегорисаних путева јесте
извођење радова којима се обезбеђује несметано
и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна
вредност некатегорисаних путева.

Радови на одржавању некатегорисаних
путева у смислу ове одлуке су:

1. радови на редовном одржавању;

2. радови на периодичном одржавању;

3. радови на ургентном одржавању.

Некатегорисани путеви одржавају се на
основу Годишњег програма одржавања
некатегорисаних путева, који усваја Скупштина
општине Велико Градиште, а доноси Управљача
пута (у даљем тексту: Програм).

Члан 14

Радови на редовном одржавању
некатегорисаних путева су:

1. преглед, утврђивање и оцена стања
некатегорисаног пута и путног објекта;

2. местимично поправљање коловозне
конструкције и осталих елемената трупа
некатегорисаног пута;

3. постављање туцаничког застора на
некатегорисаном путу;

4. наношење новог туцаничког застора на
некатегорисаном путу;

5. уређење површине (равнање) некатегорисаног
пута;

6. чишћење коловоза и осталих елемената
некатегорисаног пута у границама земљишног
појаса;

7. уређење банкина;

8. уређење и очување косина насипа, усека и
засека;

9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста
и других делова система за одводњавање
некатегорисаног пута;

10. поправка путних објеката;

11. постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације, опреме
некатегорисаног пута и објеката и опреме за
заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и
околине;

12. чишћење саобраћајне сигнализације, опреме
некатегорисаног пута и објеката и опреме за
заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и
околине;

13. кошење траве и уређивање зелених површина
на некатегорисаном путу и земљишном појасу;

Члан 15

Радови на периодичном одржавању
некатегорисаних путева обухватају:
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1. ојачање коловозне конструкције;

2. рехабилитацију;

3. појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције су:

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

2. обрада површине коловозног застора или
заптивање;

3. наношење новог коловозног застора по целој
ширини коловоза;

Радови на рехабилитацији
некатегорисаних путева су:

1. селективно обнављање, замена и појачање
дотрајалих коловозних застора и промена
попречних нагиба коловоза на некатегорисаном
путу, односно његовом делу;

2. замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду;

3. постављање нове саобраћајне сигнализације
на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Радови на појачаном одржавању
некатегорисаних путева су:

1. ублажавање појединих уздужних нагиба и
исправка појединих кривина;

2. проширење коловозне конструкције и осталих
елемената некатегорисаног пута на краћим
деловима;

3. проширење раскрсница у нивоу;

4. санирање клизишта и одрона;

5. замена или израда дренажног система за
одводњавање подземних вода са некатегорисаног
пута и путног објекта;

6. постављање нове опреме некатегорисаног пута
и нових објеката и опреме за заштиту
некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на
некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Члан 16

Ургентно одржавање некатегорисаних
путева условљено је елементарним непогодама и
ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности некатегорисаних путева и безбедног
одвијања саобраћаја.

Радови на ургентном одржавању
некатегорисаних путева у смислу ове одлуке,
обухватају активности и мере у циљу отклањања
недостатака узрокованих елементарним
непогодама и ванредним околностима, а које је
неопходно спровести да би се обезбедило
несметано одвијање саобраћаја или одвијање
саобраћаја у отежаним условима, када је
онемогућена проходност и угрожена безбедност
учесника у саобраћају.

V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 17

Изградња и реконструкција
некатегорисаних путева врши се у складу са
Законом којим се уређује планирање и изградња.

Члан 18

Некатегорисани пут се гради за
двосмерни саобраћај, а изузетно за једносмерни
саобраћај, с тим да у зависности од прегледности
пута на растојањима од највише 500 метара има
одговарајуће проширење за мимоилажење
возила, радних машина и пољопривредне
механизације.

Најмања ширина коловоза за двосмерни
саобраћај износи 5,5 метара, а за једносмерни
саобраћај 3 метра.

Минималне димензије путних канала
износе:

- ширина дна канала 0,5 метара;

- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње
ивице коловоза.

Члан 19

Ширина заштитног појаса, са сваке
стране некатегорисаног пута износи 3 метра,
осим ако просторним односно урбанистичким
планом није другачије одређено.

У заштитном појасу некатегорисаног
пута забрањена је изградња грађевинских или
других објеката, као и постављање постројења,
уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја
некатегорисаног пута, као и постројења, уређаја
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и инсталација који служе потребама
некатегорисаног пута и саобраћаја на
некатегорисаном путу.

VI ФИНАНСИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА

Члан 20

Финансирање изградње и
реконструкције, одржавања и заштите јавних
путева обезбеђује се у складу са законом и овом
одлуком.

VII НАДЗОР

Члан 21

Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши Општинска управа-Одељење за
привредни и економски развој и дијаспору.

Инспекцијски надзор над применом
одредаба ове одлуке врши  Општинска управа -
Одељење  за инспекцијске послове.

Члан 22

У вршењу инспекцијског надзора
општински инспектор има право и дужност да
проверава:

1. радове на заштити, одржавању, изградњи
некатегорисаних путева и путних објеката;

2. техничку и другу документацију у вези са
одржавањем, изградњом и реконструкцијом
некатегорисаних путева;

3. стање некатегорисаног пута и да ли се
правилно и редовно спроводе прописане мере
заштите некатегорисаног пута;

4. да ли је за изградњу и реконструкцију
некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта издато одобрење за изградњу;

5. услове одвијања саобраћаја на
некатегорисаном путу;

6. да ли се правилно и редовно спроводе
прописане мере заштите некатегорисаног пута.

Члан 23

У вршењу инспекцијског надзора
општински инспектор је овлашћен да:

1. забрани, односно обустави извршење радова
који се изводе противно законским прописима,
техничким нормативима и стандардима
одржавања некатегорисаног пута;

2. нареди отклањање недостатака на
некатегорисаном путу који угрожавају
стабилност пута и безбедност саобраћаја;

3. нареди обустављање радова који се изводе у
непосредној близини некатегорисаног пута, а
који могу довести у питање стабилност
некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. нареди предузимање мера за обезбеђење
некатегорисаног пута и по потреби забрани
привремено одвијање саобраћаја за сва возила
или поједине категорије возила која због своје
укупне тежине, димензија и других техничких
својстава могу да нанесу штету некатегорисаном
путу или угрозе безбедност саобраћаја;

5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са
некатегорисаног пута, његовог дела, путног
објекта и земљишног појаса, осим објеката
цевовода, водовода и инсталација за које је
установљено право службености или друго право
одређено Законом;

6. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка;

7. изда прекршајни налог;

8. предузима и друге мере и радње за које је
овлашћен.

VIII ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ
УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

Члан 24

Инспектор је овлашћен да ради
утврђивања чињеница:

1. изврши увид у јавне исправе и податке из
регистара и евиденција које воде надлежни
државни органи, , органи јединице локалне
самоуправе и други имаоци јавних овлашћења
ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није
могао да их прибави по службеној дужности и да
их копира, у складу са Законом о инспекцијском
надзору;
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2. изврши увид у личну или другу јавну исправу
са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном
субјекту, друга запослена или радно ангажована
лица, физичка лица која су надзирани субјекти,
сведоци, службена лица и заинтересована лица,
као и физичка лица затечена на месту надзора;

3. узима писане и усмене изјаве надзираних
субјеката - физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту -
правном лицу и других запослених или радно
ангажованих лица, сведока, службених лица и
заинтересованих лица, и да их позива да дају
изјаве о питањима од значаја за инспекцијски
надзор;

4. наложи да му се у одређеном року ставе на
увид пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација
надзираног субјекта од значаја за инспекцијски
надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат
поседује и чува;

5. фотографише и снима предмете инспекцијског
надзора;

6. предузме друге радње ради утврђивања
чињеничног стања, према Закону о
инспекцијском надзору.

Члан 25

Надзирани субјекат обавезан је да
инспектору, омогући несметано вршење послова
и несметан приступ објекту, средству или особљу
који су у вези са обављањем делатности на
некатегорисаном путу, стави на увид тражену
документацију од стране инспектора, као и да у
року који одреди инспектор достави потребне
податке и поступи по налогу инспектора.

Надзирани субјекат је обавезан да се на
захтев инспектора, усмено или писмено изјасни
о предмету инспекцијског надзора, као и да
поштује интегритет и службено својство
инспектора.

Члан 26

Надзирани субјекат може доставити
инспекцији извештај о самопровери
испуњености захтева из контролне листе и
самопроцени ризика, које је спровео сагласно
садржини контролне листе и правилима о

процени ризика. Уз овај извештај, надзирани
субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу
документацију, односно други материјал
(фотографије и сл.) којима се поткрепљују налази
из извештаја.

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27

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

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове
одлуке;

2. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 8.);

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 10. ове
одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 11. ове
одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 12. став
одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 13 ове
одлуке;

8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.
ове одлуке;

9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

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

Члан 28

Новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове
одлуке;

2. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 8);

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;
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4. поступи супротно одредбама члана 10. ове
одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 11 ове
одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 12. ове
одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 13. ове
одлуке;

8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.
ове одлуке;

9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке;

Члан 29

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:

1. поступи супротно одредбама члана 6. ове
одлуке;

2. изводи радове на некатегорисаном путу без
сагласности Управљача пута (члан 8.);

3. поступи супротно одредбама члана 9. ове
одлуке;

4. поступи супротно одредбама члана 10. ове
одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 11. ове
одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 12. ове
одлуке;

7. поступи супротно одредбама члана 19. став
2.ове одлуке;

8. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30

Ступање наснагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о некатегорисаним  путевима на
територији општине Велико
Градиште(“Општински службени гласник 23/92). 

Члан 31

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

Број: 344-87/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 34. ст. 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), 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, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште на 10. седници одржаној дана
05.06.2017. године донела је:

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
директору Јавне установе Народни музеј Велико
Градиште Драгану Богичићу, магистру
сликарства из Великог Градишта, даном
доношења решења.   

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) прописано је да директора
установе именује и разрешава оснивач. 
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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.

Драган Богичић из Великог Градишта,
именован је Решењем Скупштине општине
Велико Градиште бр 631-6/2013-01-1 од
17.06.2013. године ( „Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр, 8/2013 ) за директора Јавне
установе Народни музеј Велико Градиште, на
период од 4 године. Због протека рока на који је
именован, директору ЈУ Народни музеј 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: 020-10/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 34. ст. 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), 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, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина општине

Велико Градиште на 10. седници одржаној дана
05.06.2017. године донела је:

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавне

установе Народни музеј Велико Градиште
ДРАГАН БОГИЧИЋ из Великог Градишта, по
занимању магистар сликарства.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне

установе Народни музеј Велико Градиште траје
четири године.

Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређена

Уговором о раду закљученим између Управног
одбора Јавне установе Народни музеј Велико
Градиште и именованог директора.

Директор заснива радни однос на
одређено време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног

дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) прописано је да директора
установе именује и разрешава оснивач. 

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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Статутом ЈУ Народни музеј Велико
Градиште прописани су услови за именовање
директора.

Управни одбор Јавне установе Народни
музеј Велико Градиште на седници одржаној
11.03.2017. године донео је Одлуку о
расписивању конкурса за именовање директора
Јавне установе Народни музеј Велико Градиште
бр. 15 од 11.03.2017. године.

Јавни конкурс је објављен у Публикацији
„Послови“ бр. 719 која излази уз дневни лист
Информер дана 29.03.2017. године.

Рок за пријављивање кандидата био је 15
дана од дана објављивања.

По расписаном конкурсу пристигле су
две пријаве.

Пријаве у поднели Драган Богичић,
магистар сликарства из Великог Градишта и Маја
Пајић дипл етнолог из Великог Градишта.

Управни одбор, на 29. седници одржаној
21.04.2017. године отворио је приспелу
документацију и том приликом утврдио следеће:

- Пријава Драгана Богичића је
потпуна, благовремена и из документације је
утврђено да кандидат испуњава све прописане
услове за директора;

- Пријава Маје Пајић је потпуна и
благовремена, али кандидат не испуњава све
прописане услове за директора који су
прописани чланом 36. Закона о култури, из
ралога што нема 5 година радног искуства у
струци. Увидом у достављену документацију
утврђено је да кандидат Маја Пајић има само 1
годину радног искуства у струци. Обзиром да
кандидат не испуњава услове конкурса, Управни
одбор је донео Закључак којим се одбацује
пријава на конкурс Маје Пајић те пријава истог
кандидата није разматрана.

Дана 09.05.2017. године Управни одбор
је обавио разговор са кандидатом Драганом
Богичићем. Управни одбор је кандидату
поставио укупно 15 питања из области културе,
радних односа, финансирању послова културе,
плановима рада и манифестацијама из области
културе. 

Након обављеног разговора Управни
одбор донео је следећи предлог листе кандидата
са мишљењем о стручним и организационим
способностима кандидатима:

1. Драган Богичић, магистар
сликарства из Великог Градишта. 

Управни одбор једногласног је мишљења
да Драган Богичић у потпуности испуњава
услове да буде именована за директора Јавне
установе Народни музеј Велико Градиште, да
исти поседује стручне и организационе
способности за обављање послова директора и
предлаже Скупштини општине Велико Градиште
да Драгана Богичића магистра сликарства из
Великог Градишта именује за директора Јавне
установе Народни музеј Велико Градиште.

Драган Богичић, магистар сликарства из
Великог Градишта, у потпуности испуњава
услове за директора прописане Законом о
култури као и Статутом, односно има високо
образовање и више од пет година радног
искуства у струци, те jе донето 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: 020-11/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 34. ст. 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), 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, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште на 10. седници одржаној дана
05.06.2017. године донела је:
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Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
директору Јавне установе „Народна библиотека
Вук Караџић“ Велико Градиште Милени
Димитријевић, мастер филологу опште
књижевности и теорије књижевности из Великог
Градишта, даном доношења решења.   

Члан 2.

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) прописано је да директора
установе именује и разрешава оснивач. 

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.

Милена Димитријевић из Великог
Градишта, именована је Решењем Скупштине
општине Велико Градиште бр 630-6/2013-01-1 од
17.06.2013. године („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр, 8/2013) за директора Јавне
установе „Народна библиотека Вук Караџић“
Велико Градиште, на период од 4 године. Због
протека рока на који је именован, директору ЈУ
„Народна библиотека“ 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: 020-12/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 17. Закона о
библиотечко-информационој делатности („Сл.
гласник РС“, бр 52/2011), члана 34. ст. 2. Закона
о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), 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, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,  

Скупштина општине Велико Градиште
на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године
донела је: 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ“

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавне

установе „Народна библиотека Вук Караџић“
Велико Градиште МИЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
из Великог Градишта, мастер филолог опште
књижевности и теорије књижевности.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне

установе „Народна библиотека Вук Караџић“
Велико Градиште траје четири године.
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Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређена

Уговором о раду закљученим између Управног
одбора Јавне установе „Народна библиотека Вук
Караџић“ Велико Градиште и именованог
директора.

Директор заснива радни однос на
одређено време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног

дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 17. Закона о библиотечко-
информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр
52/2011), прописано је да директора библиотеке
именује и разрешава оснивач, на предлог
управног одбора, а на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на четири године,
с могућношћу да поново буде именован. 

На именовање, односно разрешење
директора библиотеке сагласност даје директор
библиотеке која обавља матичне функције за ту
библиотеку.

За директора библиотеке именује се лице
које има високо образовање и најмање три године
радног искуства у култури и које испуњава друге
услове утврђене статутом библиотеке. 

Спровођење конкурса и именовање
директора библиотеке, именовање вршиоца
дужности директора, његове надлежности и
друго, врши се на начин и по поступку
прописаним одредбама закона којим се уређује
област културе. 

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) прописано је да директора
установе именује и разрешава оснивач. 

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.

Статутом ЈУ „Народна библиотека Вук
Караџић“Велико Градиште прописани су услови
за именовање директора.

Управни одбор Јавне установе „Народна
библиотека Вук Караџић“ Велико Градиште на
седници одржаној 11.04.2017. године донео је
Одлуку о расписивању конкурса за именовање
директора Јавне установе „Народна библиотека
Вук Караџић“ Велико Градиште бр. 39/17 од
11.04.2017. године.

Јавни конкурс је објављен у Публикацији
„Послови“ бр. 722 која излази уз дневни лист
Информер дана 19.04.2017. године.

Рок за пријављивање кандидата био је 15
дана од дана објављивања.

По расписаном конкурсу пристигла је
једна пријава.

Пријаву је поднела Милена
Димитријевић из Великог Градишта мастер
филолог опште књижевности и теорије
књижевности.

Управни одбор, на 4. седници одржаној
08.05.2017. године отворио је приспелу
документацију и том приликом утврдио следеће:

- Пријава Милене Димитријевић је
потпуна, благовремена и из документације је
утврђено да кандидат испуњава све прописане
услове за директора.

Дана 09.05.2017. године Управни одбор
је обавио разговор са кандидатом Миленом
Димитријевић. Управни одбор је кандидату
поставио укупно 15 питања из области културе,
радних односа, финансирању послова културе,
плановима рада и манифестацијама из области
културе. 

Након обављеног разговора Управни
одбор донео је следећи предлог листе кандидата
са мишљењем о стручним и организационим
способностима кандидатима:

1. Милена Димитријевић, мастер
филолог опште књижевности и теорије
књижевности из Великог Градишта. 

Управни одбор једногласног је мишљења
да Милена Димитријевић у потпуности
испуњава услове да буде именована за директора
Јавне установе „Народна библиотека Вук

Број 740 6. јун 2017.



Караџић“ Велико Градиште, да иста поседује
стручне и организационе способности за
обављање послова директора и предлаже
Скупштини општине Велико Градиште да
Милену Димитријевић из Великог Градишта
именује за директора Јавне установе „Народна
библиотека Вук Караџић“ Велико Градиште.

Милена Димитријевић, мастер филолог
опште књижевности и теорије књижевности из
Великог Градишта, у потпуности испуњава
услове за директора прописане Законом о
култури као и Статутом, односно има високо
образовање и више од три године на радног
искуства у струци, те је донето 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: 020-13/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл. 11. и 49. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Службени гласник
општине Велико Градиште” бр. 15/2015) у складу
са чланом 75. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон и 108/2016) у вези члана 99.
и 94. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука
УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-
одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07,
83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. закон), члана
18. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”
бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана 136. ЗУП-
а („Сл. гласник РС“, број 18/16), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште
на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године,
донела је,

Р       Е      Ш      Е      Њ      Е
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА 

БРОЈ 464-72/2015-01-1 од 18.05.2015.
ГОДИНЕ СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. СТАВЉА СЕ ван снаге Решење број
464-72/2015-01-1 од 18.05.2015. године
Скупштине општине Велико Градиште, те за
убудуће вишe неће производити правно
дејство. 

О   б    р    а     з    л    о     ж    е    њ     е

Решењем надлежног органа, Скупштине
општине Велико Градиште, број: 464-72/2015-01-
1 од 18.05.2015. године, у одељку I, делимично
се ставља ван снаге Решење о давању у закуп
осталог неизграђеног грађевинског земљишта уз
накнаду у Туристичко рекреативном насељу
„Бели Багрем“ КО Велико Градиште број: 464-
136/2006-01 од 06.11.2006. године, те за убудуће
неће производити правно дејство за делове, кат.
парц. бр. 2552/1 „Рит“ њива 4. класе цела вел.
4.60,98 ха и њива 6. класе цела вел.  13.12,32 ха,
и кат. парц. бр. 2456/1 „Рит“ њива 3 класе цела
вел. 3.36,94 ха  уписане у Л.н.бр. 2529 к.о. Велико
Градиште у следећим мерама и границама: 

-почиње од двомеђе кат. парц. бр. 2606 (пут)
и кат. парц. бр. 2552/1 и иде у правцу запада,
правом линијом, где сече кат. парц. бр. 2602 и
наставља истим правцем преко кат. парц. бр.
2456/1 у укупној дужини од 880,00 метара где се
ломи под правим углом у правцу севера у
ширини од 68,75 метара, скреће под правим
углом у правцу истока и иде преко кат. парц. бр.
2456/1 и кат. парц. бр. 2606 правцем према кат.
парц. бр. 2552/1 и парцелом бр. 2552/1 у укупној
дужини од 858,30 метара где долази до напред
описане двомеђе кат. парц. бр. 2606 и кат. парц.
бр. 2552/1 где се завршава, све у к.о. Велико
Градиште, укупне површине око 12.00,00 ха.

У одељку II изреке решења наложено је
ЈП Дирекцији за изградњу општине Велико
Градиште да у року од 15. дана од
правоснажности овог решења спроведе
поступак, раскида Уговора о давању у закпу
осталог неизграђеног грађевинског земљишта уз
накнаду у Туристичко рекреативном насељу
„Бели Багрем“ к.о. Велико Градиште бр. 1343/06
од 08.12.2006 године, овереног код Општинског
суда у Великом Градишту Ов. бр. 4370/06 од
08.12.2006. године.

У одељку III ст. 1. изреке решења
обавезан је досадашњи закупац, неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини,
Предузеће „Silver lake investment“ d.o.o. Београд
ул. Сурчинска бр. 6а, да непокретност преда
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општини Велико Градиште односно ЈП
Дирекцији за изградњу општине Велико
Градиште, у року од 8. дана, након раскида
уговора, без накнаде, под претњом пропуштања,
док је ставом 2. утврђено да се на деловима
непокретности из Одељка I. алинеје 1. истог
решења, предиђа изградња и уређење полетно
слетне стазе за слетање и полтање мањих
ваздухоплова, летилиште „Сребрно језеро“ код
Великог Градишта.

Предметно решење које се ставља ван
снаге, донето је ради регулисања имовинско
правних односа из разлога стварања услова за
издавање дозволе за коришћење летилишта
„Сребрно језеро“ код Великог Градишта.
Наведено летилиште би имало уређену полетно
слетну писту оквирне дужине око један
километар, и ширине око 69 метара, која је у
травнатој подлози намењеној за слетање и
плетање малих ваздухоплова. Писта, односно
стаза за летање и полетање имала би смер исток-
запад, била би обележена у складу са
препорукама и одобрењу Директората цивилног
саобраћаја РС, чију ће дозволу за коришћење
летилиште морати да има. Летилиште би чинили
делови парцела ближе одређене диспозитивом
решења које се ставља ван снаге овим решењем. 

Решењем које се ставља ван снаге није
прецизно одређена укупна површина земљишта
на којој престаје право закупа „Silver lake
investment doo Beograd“, а како није ни закључен
уговор из одељка II изреке решења, што чини
упис овог решења не спроводљивим, те се исто
треба уклонити из правног промета док се за
предметно земљиште не спроведе пројекат
парцелације и препарцелације пред надлежном
Службом за катастар непокретности и стекну
други услови за престанак закупа. 

Како је Решење о делимичном стављању
ван снаге решења о давању у закуп донела СО
Велико Градиште, а имајући у виду да је чланом
11. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Службени гласник општине Велико Градиште”
бр. 15/2015) одређено да Скупштина општине
доноси решење о располагању и прибављању
грађевинског земљишта као и сва друга решења
која се доносе на основу наведене одлуке, док је
чланом 49. Одлуке о грађевинском земљишту
утврђена надлежност скупштине за доношење
решења о стављању ван снаге решења о давању
у закуп, то је у складу са чл. 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07,
83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. закон) и
чланом 18. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”
бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), Скупштинa
општине донела је решење као у диспозитиву.  

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

Број: 464-229/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник  РС“, бр. 129/07 и
83/2014-др закон) члана 82. став 1. и члана 40
Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник
општине  Велико Градиште“, број 9/08, 5/2014 и
5/2016) сагласно одредбама Закона о планирању
и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14 и 145/15) Одлуке о
грађевинском  земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) на
захтев Првуловић  Видоја из Београда, Железник
ул Старо Насеље бр.6, и на предлог Општинског
већа  општине  Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 10. седници
одржаној дана 05.06.2017. године донеси  следеће           

Р Е Ш Е Њ Е

I.

У Решењу СО Велико Градиште о
давању у закуп осталог неизграђеног
грађевинског земљишта   у Великом Градишту
број 464-57/2004-01од 19.07.2004 године
БРИШЕ СЕ У ЦЕЛИНИ у одељку 1. став 1.
тачка б., те наведено решење у означеном делу
више неће производити правно  дејство. 

II.

УМЕСТО брисаног става 1  из одељка
број I овог решења додаје се  нови који гласи:

“ став 1.тачка б) Првуловић (Миливоја)
Видоју  из  Новог  Београда , ул Булевар Авној-а
бр.59/18, даје се кат парцела 3887/22 К.О Велико

Број 742 6. јун 2017.



Градиште, површине 86.00 м2, шума 2 класа
“Рударево“ уписана у Лист непокретности број
2195 К.О Велико Градиште и кат. парцела
3969/20 површине 14.00 м2, ради припајања
кат.парцели 3969/12 К.О Велико Градиште,
уписане у Лист непокретности  број 2510 К.О
Велико Градиште, а све у циљу исправка граница
своје парцеле. 

III.

Решење ступа  на снагу  даном
доношења

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Скупштина  општине  Велико Градиште
на седници одржаној 19.07.2004 године донела је
решење број 464-57/2004-01, којим се физичким
лицима која су поднела захтеве за исправку
граница сво парцела  дају у закуп парцеле које се
граниче са парцелама наведеним у самом захтеву,
како би се  исправка граница парцела могла
спровести.

Општинска управа је у том временском
периоду сходно законима и одлукама које су биле
на снази објавила Јавни оглас о прикупљању
понуда који је заведен под бројем 464-51/2004-03
од 25.06.2004 године.

Једна од пристиглих понуда поводом
објављеног Јавног Огласа  бр.464-51/2004-03 од
25.06.2004 године  била је и понуда г-дин
Првуловић  Видоја  из Београда  за кат .парцелу
бр 3887/22, шума 2 класе „Рударево“, укупне
површине 1.00 ар, која је износила 35.000.00
РСД. На отварању  понуда поводом објављеног
горе Јавног Огласа, г-дин Првуловић  Видоје
добио је у закуп парцелу на коју се понуда
односила по цени од 35.000.00 рсд.

На основу закона који је важио у време
објављивања огласа и то Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“,бр.47/2003) који је
дозвољавао власницима бесправно изграђених
објеката могућност закупа осталог неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини
исправком граница а ради прибаљања
грађевинске односно употрбне дозволе и по
спроведеном управном поступку Скупштина
општине Велико Градиште донела је решење

број 464-57/2004-01 од 19.07.2004 године са
изреком и образложењем наведеним у истим.

Г-дин Првуловић Видоје  обратио  се
Општинској управи општине Велико Градиште
27.06.2016  године са молбом помоћи из разлога
што Републички геодетски завод-Служба за
катастар непокретности Велико Градиште одбија
да Првуловић Видоја укњижи на парцели коју је
добио ради исправка границе своје парцеле.

На основу спроведеног поступка и
прикупљене документације од стране Одељења
за урбанизам,комунално-стамбене и имовинско
правне послове утврђено је да је по добијању
решења о  закупу кат.парцеле 3887/22 површине
1.00 ар. Републички геодетски завод- Служба  за
катастар непокретности Велико Градиште
деобом парцеле бр. 3887/22  форморала нову под
бројем 3969/20 у површини од 29 м2, на којој где
је  г-дин Првуловић Видоје  уписан на површини
од 15 м2, а на преосталом делу у површини од 14
м2 уписана као корисник општина Велико
Градиште.

Након деобе парцеле број 3887/22 чија је
површина износила од 1.00.ар, преостала  је
површина од 86.оо м2. Како је г-дин Првуловић
Видоје дата у закуп кат.парцела 3887/22 у
површини од 1.00 ара то је било потребно новим
решењем исправити чињенично стање и
ускладити са подацима Службе за катастар
непокретности, све ради стеченог права закупа
на кат.парц.бр 3887/22 К.О Велико Градиште.

Сходно горе наведеним подацима а на
захтев г-дин Првуловић Видоја, а на основу
члана  32.Закона о локалној  самоуправи
(“Сл.гласник  РС“, бр . 129/07  и 83/2014-др
закон) члана 82.став 1. и члана.40 Статута
општине  Велико Градиште („Сл.гласник
општине  Велико  Градиште“,број 9/08, 5/2014,
5/2016 и 28/16) сагласно одредбама Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.
72/09, 1/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/15)
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник  општине  Велико  Градиште“ бр.
33/2016) Скупштина  општине Велико  Градиште
донела је  решење као у диспозитиву.
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Број: 464-230/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Сл.гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/08, 5/14, 5/16
и 28/16), 

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 10. седници одржаној дана 05.06.2017.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
Разрешавају се чланства у Изборној

комисији општине Велико Градиште следећа
лица:

Добрица Миловановић из Великог1
Градишта, Председник Изборне комисије,

Данијел Живановић из Великог Градишта,
Заменик председника Изборне комисије 

Војче Радуловић из Кусића, члан Изборне2
комисије 

Радомир Величковић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

Драгутин Ивановић из Великог Градишта,3
члан Изборне комисије 

Љубомир Животић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

Срђан Перић из Великог Градишта, члан4
Изборне комисије 

Зоран Богдановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

Зоран Мијајловић из Великог Градишта,5
члан Изборне комисије 

Никола Пуповић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

Зоран Алексић из Великог Градишта, члан6
Изборне комисије 

Татјана Симовић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

Дејан Шуловић из Великог Градишта, члан7
Изборне комисије

Бојан Петровић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије

Бојан Милојковић из Великог Градишта,8
секретар Изборне комисије

Слађана Милосављевић из Великог
Градишта, заменик секретара Изборне
комисије.

Члан 2.
Против овог решења може се изјавити

жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења. 

Члан 3.
Ово решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште ‘’.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о
разрешењу чланова и заменика чланова
Општинске изборне комисије у сталном саставу
(у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама
члана 14. Закона о локалним изборима
(‘’Службени гласник Републике Србије,
бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), којима је
утврђено да Изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује Скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
Скупштини јединице локалне самоуправе
сразмерно броју одборника.

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године донела је донела је Решење о именовању
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Изборне комисије општине Велико Градиште у
сталном саставу бр 013-15/2015-01-1. Изборна
комисија формирана је на предлог одборничких
група сразмерно броју одборника у Скупштини
општине Велико Градиште у сазиву од 2012-2016
године.

Разлог за разрешење Општинске изборне
комисије је у томе, што је 20.05.2016. године
конституисана СО Велико Градиште и од тада је
у новом сазиву, па је потребно формирати
Општинску изборну комисију која би садржала
структуру одборничких група сразмерно броју
одборника у новом сазиву.

Срђан Перић, писаним путем, поднео је
дана 05.05.2017. године оставку на чланство у
ОИК из личних разлога.

На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.

Број: 013-51/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 11. - 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине велико Градиште“ бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 10. седници одржаној дана 05.06.2017.
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
У стални састав Општинске изборне

комисије именују се председник, осам чланова и
њихови заменици и то:

Сузана Ђорђевић из Затоња, дипломирани1
правник, Председник Изборне комисије

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Бојан Милојковић из Великог Градишта,
дипломирани правник, Заменик председника
Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Војче Радуловић из Кусића, члан Изборне2
комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Радомир Величковић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Зоран Алексић из Великог Градишта, члан3
Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Татјана Симовић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,
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Дејан Селић из Великог Градишта, члан4
Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС, 

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Слађана Милосављевић из Великог
Градишта, заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: СНС,  

предлагач: Одборничка група•
Александар Вучић – Србија побеђује,

Зоран Богдановић из Великог Градишта,5
члан Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српски покрет
обнове, 

предлагач: одборничка група Српски•
покрет обнове;

Анка Јовановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српски покрет
обнове, 

предлагач: одборничка група Српски•
покрет обнове; 

Жељко Миленковић из Макца, члан6
Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српски покрет
обнове, 

предлагач: одборничка група Српски•
покрет обнове; 

Драгана Радивојевић из Макца, заменик
члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на

чији је предлог именован: Српски покрет
обнове, 

предлагач: одборничка група Српски•
покрет обнове;

Љиљана Цветковић из Великог Градишта,7
члан Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Заједно за
сигурнију будућност, 

предлагач: одборничка група Глас•
грађана;

Дарко Јовановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Заједно за
сигурнију будућност, 

предлагач: одборничка група Глас•
грађана;

Марија Фотић из Великог Градишта, члан8
Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Заједно за
сигурнију будућност, 

предлагач: одборничка група Глас•
грађана;

Владислав Пајкић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Заједно за
сигурнију будућност,  

предлагач: одборничка група Глас•
грађана;

Милисав Ђуричић из Великог Градишта,9
члан Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован:
Социјалистичка партија Србије, 
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предлагач: одборничка група•
Социјалистичка партија Србије;

Слободан Јовановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије 

политичка припадност или назив•
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован:
Социјалистичка партија Србије,  

предлагач: одборничка група•
Социјалистичка партија Србије. 

Члан 2.
За секретара Општинске изборне

комисије именује се Данијел Живановић из
Великог Градишта, дипломирани правник, 

За заменика секретара именује се Милан
Митић из Великог Градишта, дипломирани
правник. 

Члан 3.
Против овог решења може се изјавити

жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења. 

Члан 4.
Ово решење објавити у ‘’Службеном

гласнику општине Велико Градиште ‘’.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о
именовању Општинске изборне комисије у
сталном саставу (у даљем тексту: Решење)
садржан је у одредбама чланова 11. и 14. Закона
о локалним изборима (‘’Службени гласник
Републике Србије, бр.129/07, 34/10-Одлука УС и
54/11), којима је утврђено да Изборну комисију
у сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова које именује Скупштина јединице
локалне самоуправе, на предлог одборничких
група у Скупштини јединице локалне
самоуправе сразмерно броју одборника, као и да
у решењу о именовању председника и чланова
поред личног имена и презимена председника,
односно члана мора бити наведена њихова
политичка припадност или назив странке,
односно страначке коалиције на чији предлог је
именован. Такође, Пословником Скупштине
општине Велико Градиште („Сл.гласник
општине Велико Градиште“, бр. 6/2017),

утврђено је да Скупштина решењем одлучује о
појединачним правима, обавезама и правним
интересима лица у складу са Законом, Статутом
и одлукама Скупштине. 

Разлог за доношење овог решења
садржан је у потреби да се именује Општинска
изборна комисија која ће одражавати састав
Скупштине општине како је то утврђено
Законом. 

Чланом 31. Статута општине Велико
Градиште, предвиђено је да Скупштина општине
Велико Градиште има 35 одборника који су у
организовани у четири одборничке групе и то:

одборничка група „Александар Вучић-1
Србија побеђује“, која има 21 одборника, што
чини 60% од укупног броја одборника у СО
Велико Градиште;
одборничка група „Српски покрет обнове“2
која има 5 одборника, што чини 14,28 % од
укупног броја одборника у СО Велико
Градиште;
одборничка група „Глас грађана“, која има 53
одборника, што чини 14,28% од укупног
броја одборника у СО Велико Градиште;
одборничка група „Социјалистичка партија4
Србије“ 4 одборника, што чини 11,42% од
укупног броја одборника у СО Велико
Градиште.

Општинска изборна комисија у сталном
саставу има 9 (девет) чланова (председника и
осам чланова са заменицима), како би
одражавала сразмерност у броју одборника. 

Одборничка група „Социјалистичка
партија Србије“ дана 12.05.2017. године,
сразмерно броју одборника, предложила је 1
кандидата за члана и заменика члана Општинске
изборне комисије, 

Одборничка група „Глас грађана“ дана
15.05.2017. године, сразмерно броју одборника,
предложила је по 2 кандидата за чланове и
заменике чланова Општинске изборне комисије,

Одборничка група „Српски покрет
обнове“ дана 15.05.2017. године, сразмерно броју
одборника, предложила је по 2 кандидата за
чланове и заменике чланова Општинске изборне
комисије, 

Одборничка група „Александар Вучић –
Србија побеђује“ дана 29.05.2017. године,
сразмерно броју одборника, предложила је
Председника ОИК и Заменика председника ОИК,
по 3 кандидата за чланове и заменике чланова
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Општинске изборне комисије, секретара ОИК и
заменика секретара ОИК.

Чланом 14. став 5. Закона о локалним
изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 129/07, 34/10-
Одлука УС и 54/11), утврђено је да се за
председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара именује лице које је
дипломирани правник. 

Овлашћени предлагачи чланова Изборне
комисије доставили су документацију на основу
које је утврђено да именовани на ове функције
испуњавају услов из члана 14. став 5. Закона о
локалним изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11). 

Чланом 14. став 11. Закона о локалним
изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 129/07, 34/10-
Одлука УС и 54/11) против овог Решења
допуштена је жалба Управном суду у року од 24
часа од дана доношења решења. 

На основу наведеног, донето је решење
као у диспозитиву.

Број: 013-52/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон) и члана 48. Пословника
Скупштине општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 6/17),
члана 46. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16) и члана 20. Одлуке о
равноправности полова (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 12/2013), а на предлог
одборничке групе СНС Александар Вучић-
Србија побеђује

Скупштина општине Велико Градиште
на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године,
донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Сузана Танасковић из

Десина, за председницу Комисије за
равноправност полова Скупштине општине
Велико Градиште.

Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Живковић из

Камијева, за заменика председнице Комисије за
равноправност полова Скупштине општине
Велико Градиште.

Члан 3.
За чланове комисије ИМЕНУЈУ СЕ

следећа лица:
Љубица Шундрић из Великог Градишта,•
за чланицу,
Тамара Марић из Великог Градишта, за•
чланицу, 
Жаклина Голубовић из Великог Градишта, за•
члана.

Члан 4.
Мандат  Комисије траје четири године.

Чланови Комисије се бирају на време од четири
године и по истеку мандата могу бити поново
изабрани и то највише два пута.

Члан 5.
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

Одлуком о равноправности полова (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
12/2013) чланом 20. Основана је комисија за
равноправност полова.

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине
општине, именовање и разрешење чланова
радних тела, рад и начин рада као и која се радна
тела оснивају као стална радна тела и са којим
задатком. Чланом 46. Статута прописано је да
Чланове радних тела именује и разрешава
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Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није
другачије предвиђено, већином гласова
присутних одборника на мандатни период од
четири године. Одборничка група „Александар
Вучић – Србије побеђује“ поднела је предлог, за
именовање члана и председника Комисије за
прописе.

На основу горе цитираних законских
одредби донето је решење као у диспозитиву.

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

Број: 02-27/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 27. и члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – ис-
правка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014) и члана 40.
Статута Општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, број 9/08, 5714, 5/16 и 28/16). на
предлог Комисије за планове општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште и на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 10. седници
одржаној дана 05.06.2017. године, донела је

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ 

полетно слетне авио стазе са пратећим
садржајима у општини Велико Градиште

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План детаљне

регулације Плана детаљне регулације полетно
слетне авио стазе са пратећим садржајима у
општини Велико Градиште (у даљем тексту:
план).

Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и

графичких приказа.
Текстуални део плана, чине поглавља:

увод; правни и плански основ за израду плана;
опис границе плана; опис постојећег стања; кон-
цепт планског решења; правила уређења; пра-
вила грађења и спровођење плана.

Графички део Плана чине:
1. Подлога за израду са границом обухвата плана
2. Планирана намена површина са поделом на
зоне
3. План саобраћаја, нивелације и регулације и
синхрон план

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је „План

детаљне регулације полетно слетне авио стазе са
пратећим садржајима у општини Велико
Градиште “.

План са комплетном садржином налази
се у аналогном и дигиталном облику у архиви
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
општине Велико Градиште, ул. Житни трг 1,
Велико Градиште.

Члан 4.
Граница плана одређена је и дефинисана

у графичком и текстуалном делу плана.
Попис парцела у обухвату Плана

детаљне регулације садржи КП 2456/1, 2602,
2552/1, 2552/2 и 2552/3 КО Велико Градиште.

У случају неусаглашености пописа
катастарских парцела обухваћених Планом у
текстуалном делу и бројева катастарских парцела
у графичком прилогу, меродавни су подаци са
графичког прилога. 

Члан 5.
Основни циљеви израде плана су ства-

рање планског основа - могућности за изградњу
полетно слетне стазе са пратећим садржајима и
тиме обезбеђивање могућности за оптимални
просторни  развој подручја (укључујући све
објекте, инсталације и опрему), на копну које је
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у целини или делимично намењено за слетање,
полетање и кретање ваздухоплова, а у складу са
важећим прописима.

Члан 6. 
Изради Плана приступило се на основу

Одлуке о приступању изради Плана детаљне
регулације полетно слетне авио стазе са
пратећим садржајима у општини Велико
Градиште (“Сл. Гласник општине Велико
Градиште”, бр. 32/2016 од 21.12.2016.). 

Члан 7.
План је израђен од стране Jугословенски

институт за урбанизам и становање доо,
ЈУГИНУС, Београд. 

Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Извештај о

извршеном јавном увиду, сачињен од стране
Комисије за планове општине Велико Градиште,
у складу са одредбама члана 50. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС, 132/14 и
145/14), а који садржи извештаје о извршеној
стручној контроли фаза рада и податке о изврше-
ном јавном увиду, са свим примедбама и одлу-
кама по свакој примедби.

Члан 9.
О спровођењу ове Одлуке стараће се

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
Општине Велико Градиште.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 353-170/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008, 5/14 и 5/16), члана 6.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број 28/2016) и Програма
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју општине
Велико Градиште за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, на предлог Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору, 

Општинско веће општине Велико
Градиште на 24. седници одржаној дана
29.05.2017. године, донело је,

О Д Л У К У 
о висини цене закупа за постављање мањих

монтажних објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за период

од 2017. до 2022. године

Члан 1. 
У складу са Програмом постављања

мањих монтажних објеката привременог
карактера на подручју општине Велико Градиште
за период од 2017. до 2022. године, број: 353-
64/2017-01-1 од 30.3.2017. године, одређује се
почетна висина цена закупа јавних површина у
следећим износима: 

- Локација број 1 – к.п. број 2223 у
улици Бошка Вребалова ( десна страна), износи
2.400,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 2 – к.п. број 2223 у
улици Бошка Вребалова, део простора испред
дворишта основне школе Иво Лоа Рибар, износи
2.880,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 3 – к.п. број 1699, део
простора парка преко пута пумпе, износи
6.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 4 – к.п. број 393, код
дома здравља, износи 6.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 5 – к.п. број 531, Мирка
Матића, износи 1.800,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 6 – к.п. број 1727/1, у
насељу „Орашчар“, износи 1.800,00 дин/m² на
годишњем нивоу;
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- Локација број 7 – к.п. број 562, код
Општинског суда, износи 5.000 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 8 – к.п. број 554,
Сарајевска улица (спортски терени), износи
2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 9 – к.п. број 559,
Сарајевска улица, износи 2.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 10 – к.п. број 785, улице
Светосавска и Кнеза Лазара, (зграда СДК),
износи 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 11 – к.п. број 785, улице
Светосавска и Кнеза Лазара, (зграда СДК),
износи 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локацијаброј 12 – к.п. број 2213, улица
Кнеза Лазара (преко пута библиотеке и код
жардињера), износи 5.000,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 13 – к.п. број 2221/3,
улица Воје Богдановића (испред Пере Металца),
износи 1.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 14 – к.п. број 1899/1,
улица Столета Опанчара (код улаза у основну
школу), износи 2.000,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 15– к.п. број 544, на
Дунаву (код Стандарда), износи 2.400,00 дин/m²
на годишњем нивоу;

- Локација број 16 – к.п. број 2209,
улица Обала Краља Петра (Солана), износи
3.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 17 – к.п. број 793, улица
Жике Поповића (код трафо станице), износи
2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 18 – к.п. број 464, улица
Војводе Мишића, (код Комерцијалне банке),
износи 2.300,00 дин/m² на годишњем нивоу; 

- Локација број 19– к.п. број 2366/153,
„Бели багрем“ (код раскрснице према „Мадери“)
износи 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 20 – к.п. број 745/3,
раскрсница улица Пере Металца и Доситејева,
износи 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 21 – к.п. број 785, иза
старог хотела 20 м2, износи 950,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 22 – к.п. број 2229/1
плажа не Сребрном језеру, сегмент Б уз терен за
одбојку, износи 2.646,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 23 – к.п. број 546 на
Градском кеју у непосредној близини дечијег
игралишта, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 24 – к.п. број 553 у
Градском парку уз бочну стазу у непосредној
близини зграде старе библиотеке, износи 996,00
дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 25 – к.п. број 553 у
Градском парку на главној стази, износи 996,00
дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 26 – к.п. број 783 на
Житном Тргу наспрам зграде СДК, уз дрворед
дудова, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 27 – к.п. број 475 у
улици Кнеза Лазара, испред Банке Интезе и
Државне апотеке, износи 996,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

- Локација број 28 – к.п. број 463 испред
Комерцијалне банке у улици Војводе Мишића,
износи 996,00 дин/m² на годишњем нивоу; 

- Локација број 29 – к.п. број 819 на
раскрсници улица Пере Металца, Жике
Поповића и Војводе Мишића, износи 996,00
дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 30 – к.п. број 393 између
Дома здравља и Лукоил бензинске пумпе, износи
996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 31 – к.п. број 393 између
Дома здравља и Лукоил бензинске пумпе, износи
996,00 дин/m² на годишњем нивоу; 

- Локација број 32 – к.п. број 2220  у
улици Албанске споменице испред к.п. бр. 1692,
износи 996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 33 – к.п. број 1727/1 на
Тргу ослобођења (Орашчар) код дечијег
игралишта, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 34 – к.п. број 1895/1 на
раскрсници улица Бошка Вребалова и Вељка
Влаховића, износи 996,00 дин/m² на годишњем
нивоу;

- Локација број 35 – к.п. број 1895/1 у
улици Вељка Влаховића испред спортске хале,
износи 996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 36 - к.п. број 1566/13 у
улици Воје Богдановића испред стамбене зграде,
износи 996,00 дин/m² на годишњем нивоу;

- Локација број 37 – део к.п. број 1969/1
и 2222/4 код фудалског игралишта, износи 388,00
дин/m² на годишњем нивоу;
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- Локација број 38 – део к.п. број 2223
улица Бошка Вребалова у Великом Градишту,
десна страна, износи 2.400,00 дин/m² на
годишњем нивоу;

Локација број 39 – део к.п. број 2229/1
уз шетну стазу на Сребрном језеру - према
урбанистичком пројекту уређења шетне стазе,
износи 10.630,00 дин/m² на годишњем нивоу.

- Локација број 40 – део к.п. број 2229/1
уз обалу Сребрног језера, према скици распореда
позиционирања педалина, износи 1.063,00
дин/m² на годишњем нивоу.

- Локација број 41 – део к.п. бр.
2366/123 на Сребрном језеру, према граници
суседне катастарске парцеле бр. 2366/125 у КО
Велико Градиште, износи 10.630,00 дин/m² на
годишњем нивоу.

Члан 2.
Занатско - производне и фризерске

делатности ослобађају се плаћања у износу од
50% умањења од утврђене цене закупа за
локацију на којој се налази привремени објекат.

За једнократну исплату закупнине
остварује се право на умањење од утврђене цене
закупа у износу од 10 %.

За запошљавање до 2 радника закупац
остварује право на умањење цене у износу од
10%, а за више од 2 радника остварује умањење
цене у износу од 30%, уз обавезно достављање
ППД пријаве за предходну годину. 

Закупац може извршити плаћање
закупнине у максимално 12 рата, уз обавезно
достављање изјаве о сагласности и поптписане
бланко менице. 

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

Број: 464-154/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008, 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) и
чланова 8. и 9. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за избор програма од јавног
интереса за доделу средстава из буџета општине
Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 24. седници од 29.05.2017.
године, донело је:

ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана

који се финансирају из буџета општине
Велико Градиште за 2017. годину по

ванредном конкурсу

Члан 1.
Удружењима грађана која се финансирају

из буџета општине Велико Градиште додељују се
средства у следећем износу, намени и следећем
начину преноса:

Друштво ``Ром`` Велико Градиште, у висини1
200.000 динара за функционисање рада
удружења.;
Ловачко удружење ``Голуб`` Велико2
Градиште, у висини 100.000 динара за
грађевинске радове и материјал за уређење
просторије за окупљање пријатеља природе
и ловаца; 
Кинолошко друштво Велико Градиште, у3
висини 50.000 динараза штампарске услуге,
награде, репрезентацију,техничке
услуге,котизацију савезу, дневнице ,путне
трошкове; 
Удружење „ПУЖ“ Велико Градиште, у4
висини 100.000 динараза кастрацију и
стерилизацију паса у азилу; 
Удружење Спортских риболоваца ``Сребрно5
језеро``, у висини 70.000 динара за потрошни
материјал, гориво и опремање и регистрацију
чамца за рибочуварску службу;
Удружење ``Рамски цвет`` у висини 20.0006
динараза сређивање парка испред Дома
културе у Раму;
Ловачко удружење ``Фазан – Средњево``, у7
висини 50.000 динараза изградњу ловно –
узгојног објекта-фазанерије;
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Удружење за неговање и унапређење здравља8
``Здраво``, у висини 30.000 динараза
обележавање значајних дана за здравље
младих,промоцију, организовање трибина,
радионица и путне трошкове и др.

Члан 2.
Не финансирају се програми следећих

удружења:
Удружење ``Златна рука`` Ђураково Поповац,1
јер је поднети захтев непотпун;
Удружење жена ``Бискупље``, јер је поднети2
захтев непотпун;
Омладинско удружење Кисиљево, јер је3
поднети захтев неоснован; 
СУБНОР Велико Градиште, јер је удружење4
већ добило средства из буџета за исте
намене;
Удружење ``Јефимија`` Велико Градиште, јер5
је поднети захтев непотпун;
Клуб енглеских голубова Типлера Велико6
Градиште, јер је поднети захтев непотпун;
Одбојкашко удружење ветерана7
Градиштанаца Велико Градиште, јер је
поднети захтев неоснован.

Члан 3.
Средства за ове намене планирана су у

буџету општине Велико Градиште за
2017.годину.

Члан 4.
Пренос средстава из ове одлуке врши се

у складу са Уговором закљученим између
удружења и општине Велико Градиште.

Образложење

Надлежност Општинског већа општине
Велико Градиште за доношење ове одлуке
дефинисана је чланом 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) и
члановима 8. и 9. Правилника о начину, поступку
и критеријумима за избор програма од јавног
интереса за доделу средстава из буџета општине
Велико Градиште.

Комисија је извршила бодовање на
основу чланова 4. и 5. Правилника о начину,

поступку и критеријумима за избор програма од
јавног интереса за доделу средстава из буџета
општине Велико Градиште, који гласе:

Основни критеријуми за доделу
средстава удружењима из буџета за програме од
јавног интереса су:

• Да удружење има статус правног
лица

• Да је седиште Удружења на
територији општине Велико Градиште и да се
програм реализује на територији општине
Велико Градиште

• Да је Удружење основано у
складу са прописима којима је уређено оснивање
удружења и да је уписано у судски регистар

• Да Удружење има усвојен свој
годишњи план рада који обухвата програме и
активности у областима које су од јавног значаја

• Број чланова удружења

Приоритет за доделу средстава имају
удружења која:

• Располажу одговарајућим
капацитетима

• Своје програме раде и усмеравају
ка већем броју капацитета

• Могу да обезбеде резултате у
односу на предложене трошкове

• Имају успешност у реализацији
програма

• Своје програме усмеравају на
документима усвојених на локалном нивоу

• Раде на постизању друштвене
солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у
специфичним животним ситуацијама.

Комисије је предлажила финансирање
програма из тачке 1. ове Одлуке на основу оцене
предложених програма удружења, односно
области, начина и намене трошења средстава.
Износ предложених средстава одређен је имајући
у виду значај и степен задовољења јавног
интереса који се предложеним програмом
постиже, а сходно укупно расположивим
средствима у буџету за ове намене.

Комисије је предлажила да се не
финансирају програми из тачке 2. ове Одлуке из
следећих разлога:

Удружење ̀ `Златна рука`` Ђураково Поповац,1
заводни број 812 од 22.05.2017.године
пријава је благовремена али непотпуна (нема
финансијски план, нема жиро рачун, нема
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Одлуку о усвајању програма рада и није
печатирано);
Удружење жена ``Бискупље``, заводни број2
810 од 19.05.2017. године пријава је
непотпуна и благовремена (нема Одлуку о
усвајању програма рада);
Омладинско удружење Кисиљево, заводни3
број 813 од 22.05.2017. године пријава је
благовремена и потпуна. Захтев је неоснован
јер се тражи новац за уређење просторија при
чему подносилац није њихов власник нити
корисник.
СУБНОР Велико Градиште, заводни број 7774
од 17.05.2017. године пријава је
благовремена и потпуна. Удружење је већ
добило средства из буџета за исте намене;
Удружење ``Јефимија`` Велико Градиште,5
заводни број 779 од 17.05.2017. године
пријава је благовремена али  непотпуна (нема
Одлуку о усвајању програма рада);
Клуб енглеских голубова Типлера Велико6
Градиште, заводни број 763 од 16.05.2017.
године пријава је благовремена али
непотпуна (нема Одлуку о усвајању програма
рада);
Одбојкашко удружење ветерана7
Градиштанаца Велико Градиште, заводни
број 817 од 23.05.2017. године пријава је
благовремена и потпуна. Поднети захтев је
неоснован јер је подносилац спортско
удружење које је тражило средства за намене
из области такмичарског спорта, а које нису
предмет објављеног јавног позива.

Сходно наведеном одлучено је као у
диспозитиву.

Број: 400-42/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 320-100/2017-01-4
Датум: 09.06.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 18 Статута oпштине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, брoj 9/2008) и члана 2 Одлуке
о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини („Службени
гласник општине Велико Градиште“, брoj
5/2014), а у вези чл. 61, 64, 64a и 64б Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и
112/2015), доноси

Општинско веће Општине Велико
Градиште, на 26. седници која је одржана дана
09.06.2017. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И

ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017.

ГОДИНУ

I - Образује се Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
и одређивање цене закупа пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
општине Велико Градиште за 2017. годину (у
даљем тексту: Комисија).

II– У Комисију се именују:
за председника:

Тамара Марић, из Великог Градишта ул.
Језерска бр. бб, дипл. правник,

за чланове:
1. Тања Миленковић Јанковић, из

Великог Градишта, ул. Вељка Влаховића бр. бб,
дипл. економиста,

2. Добрила Стокић, из Великог Градишта,
ул. Првомајска бб, геометар

3. Јасмина Белић, из Великог Градишта,
ул. Карађорђева бр. 5, дипл.економиста

4. Живорад Пантић, из Великог
Градишта, Жике Поповића 128,
Пољопривредник са РПГ 709492000311.

III- Задатак Комисије је давање предлога
председнику општине Велико Градиште за
доношење Одлуке о давању на коришћење без
плаћања накнаде пољопривредног земљишта у
државној својини, Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
по праву пречег закупа, спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по основу јавног надметања
(јавне лицитације или прикупљања писаних
понуда), вођење записника и давање предлога
преседнику општине Велико Градиште за
доношење одлуке за избор најповољнијег
понуђача, односно Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
Такође, претходни задатак Комисије је
одређивање цене закупа пољопривредног
земљиишта у државној својини (Сачињавање
Записника о ценама закупа за давање у закуп по
праву пречег закупа; Доношење Закључка о цени
закупа за давање у закуп по праву пречег закупа,
ради давања Предлога Председнику општине
доношење Одлуке о давању у закуп по праву
пречег закупа пољопривредног земљишта у
државној својини; Сачињавање Записника о
тржишним ценама закупа пољопривредног
земљишта у државној својини; Доношење
Закључка о почетним ценама закупа за јавно
надметање на основу којег Председник општине
доноси Одлуку о расписивању јавног огласа за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини).

IV – Комисија ће задатак из тачке III овог
решења обавити у року од 30 дана од дана
доношења Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Велико Градиште за 2017.
годину.

V –  Председник и чланови Комисије за
обављање задатака из тачке III овог решења
имају право на надокнаду, у висини прописаној
актима јединице локалне самоуправе.

VI – Стручне послове за прикупљање
потребне документације ради давања у закуп

Број 798 6. јун 2017.



пољопривредног земљишта у државној својини,
стручну обраду аката, других материјала,
организационе и административне послове за
Комисију врши Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору Општинске управе
општине Велико Градиште.

VII – Даном објављивања овог Решења у
Службеном гласнику општине Велико Градиште
престају да важе: Решење о образовању Комисије
за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољoпривредног земљишта у
државној својини и одређивање цене закупа
пољпривредног земљишта у државној својини на
територији општине Велико Градиште за 2016
годину, бр. 320-19/2016-01-4 од 01.04.2016
године.

О б р а з л о ж е њ е

I - ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Решења о

образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Велико Градиште за
2016. годину, садржан је у одредбама члана 18
Статута oпштине Велико Градиште и члана 2
Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
(„Сл.гл.општине Велико Градиште“,бр. 5/2014),
а у вези чл. 61, 64, 64a и 64б Закона о
пољопривредном земљишту.

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Скупштина општине Велико Градиште,

на седници одржаној 05.06.2017. године, а у
складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту, донела је Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Велико
Градиште за 2017. годину, који између осталог
садржи податке о укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини
која је планирана за давање на коришћење без
плаћања накнаде и давање у закуп. Одредбама
чл. 61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном
земљишту прописан је поступак давања на
коришћење без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини,
поступак давања у закуп пољопривредног

земљишта у државној својини по праву пречег
закупа, поступак давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
односно поступак јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у првом и другом кругу, а одредбом
члана 64. став 6 прописано да ће, уколико
надлежни орган јединице локалне самоуправе не
спроведе поступак јавног надметања и не донесе
одлуку о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, поступак
спровести Министарство. Имајући у виду ове
одредбе, као и одредбе Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Велико
Градиште, јасно је да је неопходно образовати
комисију која ће спровести ове поступке.

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ
РЕШЕЊА

Одредбом члана 82 Статута општине
Велико Градиште („Сл.гл.општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008) прописано је да се
Општинско веће стара о извршавању поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике, а одредбом члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
општине Велико Градиште да Комисију за
спровођење поступка јавног надметања образује
Општинско веће општине Велико Градиште,
тачком I овог решења образована је Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији оптине Велико
Градиште за 2017. годину. Тачком II овог решења
одређен је број чланова и састав Комисије,
имајући у виду сложеност и комплексност
послова, као и значај ових послова за општину
Велико Градиште, па је предложено да Комисија
има укупно 5 (пет) чланова, рачунајући и
председника Комисије.

Тачком III овог решења дефинисан је
задатак Комисије, а тачком IV прецизиран је рок
за завршетак задатка, односно рок за давање
предлога председнику општине Велико
Градиште за доношење одлука.

Тачком V предложено је да чланови
Комисије имају право на надокнаду за рад у
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Комисији, у висини која је утврђена актима
јединице локалне самоуправе.

Тачком VI одређено је да стручне
послове за прикупљање потребне документације
ради давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини, стручну обраду аката,
других материјала, организационе и
административне послове за Комисију врши
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору Општинске управе Општине Велико
Градиште, у складу са одредбом члана 64. став 8
Закона о пољопривредном земљишту и у складу
са Одлуком о Општинској управи општине
Велико Градиште јер је област пољопривреде у
делокругу рада овог Одељења.

IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Финансијска средства за рад чланова

Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету
општине Велико Градиште за 2017. годину
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 32/2016).

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.
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