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VELIKO GRADI[TE

На основу члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/2008), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009),
члана 2. и члана 3. ст. 3. Правилника о категоризацији спортских удружење (клубова) из области спорта општине Велико Градиште и чланова 34. и 36.
Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико
Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014.године, донело је:

ОДЛУКУ
о додели средстава Веслачком клубу „Сребрно
језеро“ Велико Градиште, по јавном позиву
Члан 1.
Одобравају се средства Веслачком клубу
„Сребрно језеро“ Велико Градиште за финансирање
трошкова за додатне програме, по јавном позиву за
период од 01.јануара 2014. године до 31.децембра
2014. године у следећем износу:
Опрема за тренинг
50.000,00 динара
Укупно
50.000,00 динара

Члан 2.
Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2014. годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 3.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између Веслачког
клуба „Сребрно језеро“ Велико Градиште и ЈУ
Спортски центар Велико Градиште, а у складу са
остварењем буџета.
Број: 400-11/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Председник општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.

20. februar 2014.

На основу члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/2008), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009),
члана 2. став 3. Правилника о категоризацији спортских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014. године, донело
је:

ОДЛУКУ
о финансирању програма за функционисање
спортског савеза и осталих облика стручних
удруживања, по јавном позиву
I ОФС Велико Градиште одобравају се средства у износу од 650.000,00 динара за период од
01.01.2014.-31.12.2014.године.
II СД ВГСК Велико Градиште одобравају се
средства у износу од 700.000,00 динара за период од
01.01.2014.-31.12.2014. године.
III Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2014.годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Економска класификација 481 –
Дотације.
IV Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између спортске
организације и Општине Велико Градиште.
Број: 400-9/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 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), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009),
члана 3. став 2. Правилника о категоризацији спортских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014.године, донело је:
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ОДЛУКУ
о финансирању програма за фудбалске клубове
који се такмиче у окружном, међуопштинском и
општинском рангу такмичења, фудбалских
клубова (школе фудбала) који се не такмиче у
сениорској конкуренцији и осталих спортских
клубова чије седиште није у Великом Градишту,
по јавном позиву
Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање фудбалских клубова који се такмиче у окружном, међуопштинском и општинском рангу такмичења и фудбалских клубова (школе фудбала) који се не такмиче
у сениорској конкуренцији, за финансирање програма спортским организацијама по јавном позиву на
територији општине Велико Градиште за период од
01.јануара 2014.године до 31.децембра 2014.године.

Члан 2.
Фудбалским клубовима који се такмиче у
окружном рангу такмичења додељују се средства
која се могу искористити за: финансирање/суфинансирање трошкова према гранским савезима (котизација и чланарина) и таксе службених лица.

Члан 3.
Фудбалским клубовима који се такмиче у
међуопштинском и општинском рангу такмичења
додељују се средства која се могу искористити за:
финансирање/суфинансирање трошкова према гранским савезима (котизација) и таксе службених лица.

Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 7.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између спортске
организације и ЈУ Спортски центар Велико
Градиште, а сразмерно остварењу буџета.
Број: 400-10/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 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), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009), и
чланова 34. и 36. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе
општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014. године, донело
је:

ОДЛУКУ
о финансирању/суфинансирању спортских
удружења (клубова) у области такмичарског
спорта, по извршеној категоризацији

Члан 4.
Фудбалским клубовима (школе фудбала) који
се не такмиче у сениорској конкуренцији додељују
се средства која су дефинисана чланом 9.
Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико
Градиште (трошкови према гранским савезима
(лиценцирање, котизација, чланарина), трошкови
лекарских прегледа, таксе службених лица, трошкови превоза, трошкови опреме), до максималног износа од 400.000,00 динара.

Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање/суфинансирање програма спортских удружења (клубова)
у области такмичарског спорта за период од
01.01.2014.-31.12.2014. године у следећем износу:
..   
  
1.
2.

Члан 5.
Средства су додељена следећим фудбалским
клубовима који се такмиче у окружном, међуопштинском и општинском рангу такмичења и као и
фудбалским клубовима (школе фудбала) које се не
такмиче у сениорској конкуренцији: ФК Десине, ФК
„Дунавац“ Кисиљево, ФК Макце, ФК Курјаче, ФК
„Пек“ Кусиће, ФК „Млади Борац“ Мајиловац, ФК
„Слога“ Тополовник, ФК „Јединство“ Љубиње, ФК
Царевац,ФК Кумане, ФК „Раднички“ Пожежено, ФК
Рам, ФК „Младост“ Бискупље, ФК„Средњево“
Средњево, ФК „Граничар 2013“ Затоње и ФК
„Пинкум“ Велико Градиште.

3.

Члан 6.

8.

Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2014.годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,

9.

4.
5.
6.
7.
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409,28

3.801.698,00

313

2.907.378,00

60,52

562.154,90

55,3

513.667,70

45

417.993,60

38,8

360.403,40

30

278.662,40

8

74,309,97

6

55.732,48
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Члан 2.
Средства из члана 1. клубови могу искористити у складу са финансијским планом за 2014. годину.

Члан 3.
Средства из члана 1. умањују за износ пренетих средстава из ЈУ Спортски центар Велико
Градиште до 07.02.2014. године.

Члан 4.
Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2013.годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.
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центар, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
Економска класификација 424 – Специјализоване
услуге.

Члан 3.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између Клуб ветерана одбојке ВГСК Велико Градиште и ЈУ Спортски
центар Велико Градиште, а у складу са остварењем
буџета.
Број: 400-12/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Председник општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р

Члан 5.
Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између спортске
организације и ЈУ Спортски центар Велико
Градиште, а у складу са остварењем буџета.
Број: 400-8/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 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), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009),
члана 3. став 2. Правилника о категоризацији спортских удружење (клубова) из области спорта општине
Велико Градиште и чланова 34. и 36. Правилника о
финансирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014.године, донело је:

ОДЛУКУ
о финансирању програма за спортски клубови
који се такмиче у конкуренцији ветерана, по
јавном позиву
Члан 1.
Одобравају се средства Клуб ветерана одбојке
ВГСК Велико Градиште за финансирање програма
спортских клубова који се такмиче у конкуренцији
ветерана, по јавном позиву на територији општине
Велико Градиште за период од 01.јануара 2014. године до 31.децембра 2014. године у следећем износу:
Трошкови опреме и превоз на турнире
50.000,00 динара
Укупно
50.000,00 динара

Члан 2.
Средства за ове намене планирана су у буџету
општине Велико Градиште за 2014. годину, у оквиру
Раздела 3- Општинска управа, Глава 3.5 ЈУ Спортски
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На основу члана 82. Статута општине Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/2008), члана 11. Пословника о раду
Општинског већа општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2009) и
члана 11. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за
доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште црквама и верским заједницама са територије општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико Градиште
на својој 48. седници од 05.02.2014. године, донело
је:

ОДЛУКУ
о избору програма за финансирање/
суфинансирање пројеката цркава и верских
заједница за 2014. годину
I Црквама и верским заједницама која се
финансирају из буџета општине Велико Градиште
додељују се средства у следећем износу, намени и
следећем начину преноса:
1) Српска Православна Црквена Општина
Велико Градиште:
Намена

износ

Прозори спољашњи

300.000,00

Укупно:

300.000,00

2) Српска Православна Црквена Општина
Средњево
Намена

износ

Радови на крову

150.000,00

Укупно:

150.000,00

3) Црква Светог Вазнесења Господњег Затоње
Намена
износ
Реконструкција пода

100.000,00

Укупно:

100.000,00

4

Broj 1

20. februar 2014.

4) Српска Православна Црквена Општина Рам
Намена
износ
Израда и монтажа иконо100.000,00
стаса
100.000,00
Укупно:
5) Српска Православна Црквена Општина
Гарево:
Намена
износ
Фрескопирање

150.000,00

Укупно:

150.000,00

6) Српска Православна Црквена Општина
Десине
Намена
износ
Сређивање порте

200.000,00

Укупно:

200.000,00

II Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2014.годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 840 – Верске и друге
заједнице, Економска класификација 481 – Дотације.
III Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између цркава и
општине Велико Градиште.
IV Корисници средстава дужни су да у року
од 15 дана по завршетку пројекта за која су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће
године, поднесу извештај о реализацији пројеката и
доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији.

I Удружењима грађана која се финансирају из
буџета општине Велико Градиште додељују се средства у следећем износу, намени и следећем начину
преноса:
1) Црвени крст.
Намена
износ
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови ПТТ услуга

10.000,00

Трошкови електричне енергије
Трошкови горива
Трошкови зарада и накнада зарада
Трошкови одржавања
Трошкови платног промета
Трошкови организације давања
крви
Трошкови организовања акције
давања крви Бискупље
Укупно:

15.000,00
10.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00

25.000,00

100.000,00
450.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
2) Ловачко удружење „Голуб“.
Намена
износ
Грађевински радови
Занатски радови
Пропагандне активности
Водовод и канализација
Трошкови платног промета
Укупно:

90.000,00
50.000,00
10.000,00
45.000,00
5.000,00
200.000,00

Број: 400-13/2014-01-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 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), 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 48. седници од 05.02.2014. године, донело
је:

ОДЛУКУ
о избору програма удружења грађана који се
финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2014. годину

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
3) СУБНОР општине Велико Градиште.
Намена
износ
Трошкови електричне енергије
Трошкови осталих непроизводних услуга–венци
Трошкови репрезентације
Трошкови платног промета
Укупно:

25.000,00
15.000,00
30.000,00
5.000,00
80.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
4)Удружење пензионера општине Велико
Градиште.
Намена
износ
Помоћ старима
Платни промет
Укупно:

98.000,00
2.000,00
100.000,00
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Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
5) Удружење спортских риболоваца Сребрно
језеро.
Намена
износ
Гориво за риболовачку службу
Платни промет
Укупно:

115.000,00
5.000,00
120.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
6) Покрет младих Велико Градиште.
Намена
износ
Маркетинг
Платни промет
Укупно:

49.000,00
1.000,00
50.000,00
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10) Клуб одгајивача канаринаца „Малино
Брица“.
Намена
износ
Чланарина Савезу Србије
Медаље, пехари и дипломе
Накнаде судијама и путни трошкови
Платни промет
Укупно:

5.000,00
25.000,00
38.000,00
2.000,00
70.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
11) Спортско риболовни клуб „Риболовачка
прича“ Велико Градиште
Намена
износ

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

Пехари, медеље, дипломе и
мајице
Платни промет
Укупно:

7) Друштво „Ром“ Велико Градиште.
Намена
износ

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

Измајмљивање канцеларије
Струја, телефон и интернет
Трошкови путовања
Платни промет
Укупно:

12) Удружењу грађана за особе са и без инвалидитета „Заједно смо“ Велико Градиште
Намена
износ

30.000,00
40.000,00
28.000,00
2.000,00
100.000,00

48.000,00
2.000,00
50.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

Гориво
Трошкови ПТТ саобраћаја
Платни промет
Укупно:

8) Друштво „Ром“ Сребрно језеро
Намена
износ

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

Комуналне, телефонске и интернет услуге
Платни промет
Укупно:

34.000,00
1.000,00
35.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
9) Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године – Београд, подружница Велико Градиште
Намена
износ
Видовдански скуп
Прослава Колубарске битке
Остали трошкови
Укупно:

30.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

28.000,00
20.000,00
2.000,00
50.000,00

13) Клуб одгајивача голуба српских високолетача Велико Градиште
Намена
износ
Пехари, медеље, дипломе и одржавање такмичења
Платни промет
Укупно:

48.000,00
2.000,00
50.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
14) Клуб одгајивача голубова енглеских
Типлера Велико Градиште
Намена
износ
Пехари, плочице, дипломе и
захвалнице
Остали трошкови
Укупно:

38.000,00
2.000,00
40.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
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15) „ПУЖ“ Велико Градиште
Намена
износ
Кастрација – обележавање паса
Остали трошкови
Укупно:

145.000,00
5.000,00
150.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

II Средства за ове намене планирана су у
буџету општине Велико Градиште за 2014.годину, у
оквиру Раздела 2- Председник и Општинско веће,
Глава 2.5 Дотације, Функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту,
Економска класификација 481 – Дотације.
III Пренос средстава из ове одлуке врши се у
складу са Уговором закљученим између удружења и
општине Велико Градиште.
Број: 400-14/2014-01-4

16) Удружење грађана Рамске тврђаве Рам
Намена
износ
Суфинансирање
монографије
„Античка Ледерата“
Остали трошкови
Укупно:

39.000,00
1.000,00
40.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
17) Дунав Арт Велико Градиште
Намена
износ
Трошкови канцеларијског материјала
Услуге штампе и копирања
Трошкови горива и енергије
Репрезентација
Платни промет
Укупно:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

5.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
1.000,00
30.000,00

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
18) Друштво учитеља општина Велико
Градиште и Голубац
Намена
износ
Чланарина Савезу учитеља

12.120,00

Канцеларијски материјал
Гориво
Трибине
Остали трошкови
Укупно:

10.000,00
10.000,00
45.000,00
2.880,00
80.000,00

Председник општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Броj:401-23/2014-01-4
Датум:05.02.2014. године
Велико Градиште
На основу члана 20. став 1. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/2007) и члана 82.ст.1. тачка 2 Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште” бр. 9/2008) члана 4. Одлуке о
поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа паса луталица
(“Службени гласник општине Велико Градиште” бр.
12/2011)
Општинско веће општине Велико Градиште
на 48. седници одржаној 05.02.2014. године, донело
је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА
И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.

Најам оркестра

15.000,00

У Решењу о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица на територији општине Велико
Градиште бр. 401-20/2012-01-4 од дана 01.02.2012
год. у тачки 1 став 5. брише се.
Уместо избрисаног текста додаје се нови који
гласи „5. Гордана Милутиновић из Великог
Градишта, представник Општинске управе, члан.“.

Храна и пиће за децу
Трошкови штампања
Остали превоза за наступ
Остали трошкови
Укупно:

10.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
55.000,00

Остали делови Решењу о образовању
Комисије за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на територији општине Велико Градиште остају неизмењени.

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.
19) КУД „Стишки бисери“
Намена
износ

Пренос ће се вршити директно на наменски
подрачун.

Члан 2.

Образложење
Скупштина општине Велико Градиште донела
је Одлуку о поступку и начину решавања захтева гра-
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ђана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр 12/2011). Општинско веће општине
Велико Градиште је на 77. седници одржаној дана
01.02.2012.године донело Решења о образовању
Комисије за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на територији општине Велико Градиште. Овим Решење врши
се измена Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица на територији општине Велико
Градиште, од стране Општинског већа из разлога
што је члан Комисије у својству представника
Општинске управе поднео оставку и исти је замењен
другим представником Општинске управе, како би
Комисија за утврђивање основа и висине накнаде
штете настале услед уједа паса луталица на територији општине Велико Градиште радила у пуном
саставу. Комисија, као оперативно радно тело, која ће
у складу са позитивним законским прописима учинити све што је законом предвиђено да се што већи
број оваквих захтева реши на начин који је прихватљив за обе стране, како за општину чијој се територији штетни догађај десио, тако и за самог оштећеног.
Из свега напред изнетог Општинско веће
општине Велико Градиште донело је Решење као у
диспозитиву.

престаје мандат и пре истека времена на које је исти
изабран. Дана 28.01.2014.године поднео је оставку на
место члана Општинског већа општине Велико
Градиште. Из тих разлога предлаже се Скупштини
општине да донесе овде предложено решење.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана
Општинског већа Општине Велико Градиште следећe лицe:
1.Јовић Дарко из Тополовника.

Број: 020-3/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и
члана 86. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 22.-ој седници донела је дана 14.02.2014. године

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1.

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и
члана 86. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 22.-oj седници донела је дана 14.02.2014. године

2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

3.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1.
РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана
Општинског већа Општине Велико Градиште следећe лицe:
1.Љубиша Животић из Великог Градишта.

2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

3.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) прописан је начин на који члановима Општинског већа

Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) прописан је начин на који члану Општинског већа престаје мандат и пре истека времена на које је исти изабран. Дана 04.02.2014. године поднет је захтев за разрешење члана Општинског већа Дарка Јовића из
Тополовника са листе „Избор за бољи живот-Борис
Тадић“ председнику општине Велико Градиште од
стране носиоца изборне листе Слађана Марковић а
сходно члану 86. ст. 2 Статута општине Велико
Градиште (''Службени гласник општине Велико
Градиште'', бр. 9/2008) и предложено да се уместо
разрешеног члана са листе „Избор за бољи животБорис Тадић“ изабере Биљана Лукић из Великог
Градиште.
Па сходно члану 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и
члану 86. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008), председник општине подноси Предлог
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Решења о разрешењу члана општинског већа општине Велико Градиште.
Број: 020-4/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
бр.88/2011), члана 3. став 2. , члана 4. став 1. тачка 6.,
чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња
(''Службени гласник РС'', бр.41/2009), члана 46.
Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'',
бр.91/2005, 30/2010), члана 20. став 1. тачка 26.,
члана 32. став 1. тачка 6. 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),
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови држања,
хватања, одузимања, смештаја, збрињавања, чувања
и заштите домаћих животиња, обезбеђивање
Прихватилишта
за
псе,
организовање
Зооохигијенске службе, као и поступак уклањања
лешева угинулих домаћих животиња на територији
општине Велико Градиште.
Одредбе ове Одлуке које се односе на број и
врсту животиња које се могу држати, не примењују
се на правна и физичка лица која у вршењу своје
делатности користе животиње (службени и ловачки
пси) и којима је предмет пословања чување и узгој
животиња (пољопривредне фарме, регистроване
одгајивачнице, изложбени простори и сл.).
Одредбе ове Одлуке не односе се ни на објекте у којима се држе и узгајају животиње у којима број
јединки одређене врсте одговара или прелази број за
који је обавезан упис у Регистар објеката који води
Министарство надлежно за послове ветеринарства,
односно који по Закону спадају у фарме, одгајивачнице и сл., осим Прихватилишта за псе.

Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке
сматрају се животиње које је човек одомаћио и чији
опстанак зависи од непосредне бриге човека и то:
пси, мачке, копитари, папкари, перната живина,
нојеви, кунићи, голубови и пчеле.

II ПСИ И МАЧКЕ
Члан 3.
Пси и мачке могу се држати само под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица и
обезбеди сигурност, нега и хигијена.
Власник, односно држалац пса или мачке,
дужан је да се о овим животињама брине, да их
негује, храни и да им обезбеди потребне санитарно –
хигијенске услове као и лечење.
Власник, односно држалац пса или мачке,
дужан је да сноси трошкове збрињавања ако више
није у могућности да се стара о животињама.

Члан 4.
Власник или држалац пса дужан је да изврши
обележавање пса микро-чипом или тетовир ознаком.
Власници или држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње привести ове животиње надлежној ветеринарској служби ради вакцинације против беснила.
Власник или држалац паса дужан је да пса
старијег од 3 месеца пријави надлежној ветеринарској служби ради регистрације.
Општински инспектор овлашћен за надзор по
овој Одлуци има право да читачем чипа провери да
ли је пас обележен на прописан начин.

Члан 5.
У стану се могу држати један пас и једна
мачка, односно највише две животиње обе врсте.
У заједничком стану пси и мачке се могу
држати само уз сагласност сустанара.
Подмаладак животиња из става 1. овог члана
може се држати у стану најдуже до 3 месеца старости.
На улазним вратима стана, на видном месту,
мора да буде истакнут натпис: ''Чувај се пса''.

Члан 6.
У дворишту породичног стамбеног објекта
могу се држати два пса.
У заједничком дворишту породичних стамбених објеката могу се држати укупно два пса само уз
сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Подмладак животиња из става 1. и 2. овог
члана може се држати у дворишту највише до 3 месеца старости.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору (боксу) или везан на ланцу.
Ограђен простор (бокс), односно пас на ланцу,
у дворишту и заједничком дворишту породичних
објеката не може бити на растојању мањем од 10
метара од суседних стамбених и пословних објеката.
Ако је пас стално везан, мора бити везан на
продужену водилицу.
Пас се може пуштати ван ограђеног простора,
односно са ланца, само ако не постоји могућност да
напусти двориште.
Пас се не сме пуштати ван ограђеног простора или ланца, уколико својим понашањем и агресивношћу изазива страх код трећих лица.
На улазу у двориште – капији мора да буде на
видном месту истакнут натпис: ''Чувај се пса''.
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Члан 7.
Власник или држалац, пса може да изводи
само на поводнику који не сме да буде дужи од једног метра, са заштитном корпом на њушци и прибором за санитарно чишћење загађене површине.
Изузетно од става 1. овог члана пси патуљастог раста и штенад до 3 месеца старости, пси водичи за слепа и слабовида лица и овчарски пси за време
чувања стоке могу да се изводе и да се слободно
крећу, под контролом власника или држаоца, и без
заштитне корпе на њушци.
Лица млађа од 16 година не смеју да изводе
псе агресивних и опасних раса без присуства и надзора родитеља, односно старатеља.
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и изда налог служби Зохигијене да одузме пса или
мачку у поступку принудног извршења.

Члан 13.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе
дужан је да обезбеди Прихватилиште за псе ако на
својој територији има паса луталица као и напуштених и изгубљених паса.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе
дужан је да псима луталицама, као и напуштеним и
изгубљеним псима који су болесни или повређени
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за
оне псе који се по Закону о добробити животиња
морају или могу лишити живота обезбеди лишавање
живота на хуман начин, у складу са истим Законом.

Члан 8.
Пси, осим агресивних и опасних раса (пит бул
теријери и др.), могу се пуштати са поводника да се
слободно крећу само на одређеним јавним и зеленим
површинама које су одређене и обележене за ту
сврху, и само са заштитном корпом на њушци.
Предузеће које газдује јавним и зеленим
површинама, по прибављеном мишљењу Одељења
за послове урбанизма, одредиће и обележити јавне и
зелене површине на које се пси могу пуштати на
начин прописан у ставу 1. овог члана.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из става 2. овог члана врши предузеће које газдује
јавним и зеленим површинама.

Члан 9.
Ако пас приликом извођења загади јавне
површине, власник или држалац дужан је да их без
одлагања очисти.
Уколико пас или мачка загаде заједничко степениште или друге заједничке просторије и просторе, власник или држалац дужан је да загађену
површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.

Члан 10.
Необележен пас који се затекне на јавној
површини сматра се псом луталицом.
Обележен пас који се затекне на јавној
површини без присуства власника или држаоца,
сматра се напуштеним псом.

Члан 11.
Уколико пас или мачка озледе неко лице, власник или држалац животиње дужан је да о томе одмах
обавести орган надлежан за послове ветринарске
инспекције и одмах о свом трошку обезбеди преглед
животиње код подручне ветеринарске службе, а
резултат о прегледу обавезан је да преда повређеном
лицу.
За сваку штету коју начине пси или мачке
(повреде људи, других паса и мачака, других животиња и остале штете) одговорност сноси искључиво
власник односно држалац.

Члан 12.
Општински инспектор овлашћен за надзор по
овој Одлуци има право да решењем изрекне меру
забране држања животиње (када се недостаци не
могу отклонити), под претњом принудног извршења,

III СЛУЖБА ЗOОХИГИЈЕНЕ
Члан 14.
До изградње Прихватилишта за псе послове
хватања, превоза, смештаја, збрињавања и хумане
еутаназије ухваћених паса луталица, напуштених и
изгубљених паса, као и паса одузетих по налогу ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног
за надзор по овој Одлуци, обављаће ангажовани
извођач односно овлашћена Служба зоохигијене, по
потписаном Уговору.

Члан 15.
После сваке акције хватања паса ангажовани
извођач односно овлашћена Служба зоохигијене и
надлежни инспектор органа јединице локалне самоуправе сачињавају Записник који садржи следеће
податке:
1. Датум хватања;
2. Место хватања;
3. Укупан број ухваћених паса;
4. Број паса које су одмах преузели власници
или држаоци;
5. Број паса који су одмах удомљени;
6. Кратак опис сваке ухваћене јединке (врста,
пол, боја длаке, величина, опис шаре, посебни знаци,
идентификационе ознаке ако постоје и сл.).
Ангажовани извођач односно овлашћена
Служба зоохигијене дужна је да надлежном органу
јединице локалне самоуправе након завршених
неопходних третмана на животињама, уз обавезну
фотодокументацију, накнадно достави Записник који
садржи:
1. Третман или третмане на које је пас упућен;
2. Време боравка у Прихватилишту;
3. Детаљне податке о одласку животиње из
Прихватилишта (обележена микро-чипом или тетовир ознаком, кастрирана или стерилисана, преузета
од власника, удомљена индивидуално или у колективном центру, пуштена на слободу, еутанизирана и
сл.).

IV ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ
Члан 16.
Прихватилиште за псе мора бити уписано у
Регистар објеката које води Министарство надлежно
за послове ветеринарства.
Рад Прихватилишта и испуњеност по Закону
прописаних услова за рад Прихватилишта (у складу

10

Broj 1

20. februar 2014.

са Законом и посебним прописима) врши
Министарство надлежно за послове ветеринарства,
преко ветеринарске инспекције.

Члан 23.
Служба зоохигијене је по Закону овлашћена,
обучена, опремљена на одговарајући начин и имунизована за обављање послова из претходног члана.

Члан 17.
У Прихватилиште за псе које обезбеђује надлежни орган јединице локалне самоуправе смештају
се:
1. Пси луталице;
2. Напуштени и изгубљени пси;
3. Пси чији власници, односно држаоци не
могу више да брину о њима;
4. Пси који се одузму власницима, односно
држаоцима;
5. Пси који су у опасности.
Пси се смештају у Прихватилиште до збрињавања код новог власника (индивидуално или у колективним центрима), односно до лишавања живота у
складу са Законом.
Уколико се не обезбеди адекватно удомљавање код новог власника (индивидуално или у колективним центрима) пси се пуштају на слободу, односно њихова првобитна станишта, по извршеном прегледу, вакцинацији, кастрацији односно стерилизацији, одговарајућем здравственом третману и обележавању на прописан начин, уз обавезну сагласност
ветринарског инспектора.

Члан 18.
Прихватилиште за псе мора бити ограђено
оградом која онемогућава неконтролисани улаз и
излаз животиња.
Све смештајне јединице, односно простор у
Прихватилишту за псе, морају се чистити једном
дневно.
Урин, фецес, екскрети и остаци хране морају
се свакодневно уклањати.
Дезинфекција смештајних просторија за псе
мора се обављати редовно, а увек када пас напушта
Прихватилиште, а на његово место долази други.

Члан 19.
Пси смештени у Прихватилиште морају се
редовно хранити и појити.

Члан 20.
Унутар круга Прихватилишта за псе мора се
обављати дератизација два пута годишње.
Дезинсекција Прихватилишта за псе током
раздобља активности инсеката мора се вршити једном месечно, а у осталом делу године по потреби.

Члан 21.
Трошкове хватања, превоза, смештаја, збрињавања и по потреби хумане еутаназије сноси власник односно држалац животиње под претњом принудне наплате, а ако је власник непознат трошкови се
обезбеђују из буџета општине Велико Градиште.

Члан 22.
Послове хватања, превоза, пријема, смештаја
и збрињавања ухваћених напуштених и одузетих
паса и паса луталица, као и послове одузимања паса
по налогу ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој Одлуци, обавља
Служба зоохигијене.

Члан 24.
О здравственој заштити животиње од тренутка њеног пријема, као и за време њеног боравка у
Прихватилишту, све до коначног решења њеног статуса, стара се доктор ветерине (у даљем тексту: надлежни ветеринар).
Уколико Прихватилиште нема стално запошљеног доктора ветерине, о вршењу ветринарских
услуга склапа се посебан Уговор на период од годину дана којим се избарана ветринарска служба, односно доктор ветерине, овлашћује на исти период.

Члан 25.
У Прихватилишту за псе обавезно мора
постојати посебно изграђен и уређен нечисти део
Прихватилишта (у даљем тексту: карантин) у који се
смештају све новодопремљене животиње, односно
животиње непознатог здравственог статуса.
После пријема и боравка од 5 дана у карантинском делу, животиње се смештају у чисти део
Прихватилишта.
Уколико се опсервацијом утврди постојање
болести, животиње се смештају у изолатор, посебно
изграђен део чистог дела Прихватилишта намењен
за лечење животиња (у даљем тексту: лечилиште).
Поступање са псом који је нанео повреду
неком лицу и његов третман у Прихватилишту одређује ветринарска инспекција.

Члан 26.
Власник односно држалац, пса може преузети
после истека рока проведеног у карантину, односно
лечилишту, тек по измиривању трошкова хватања,
превоза, смештаја и збрињавања животиње (сви
неопходни третмани на које је животиња била упућена) и плаћања мандатне казне, и уз обавезну сагласност надлежног ветеринара.
Након изласка из карантина, односно лечилишта, ухваћени и одузети пси могу да се уступе
научноистраживачиким и другим установама, правном или физичком лицу, уз одређену новчану надокнаду у коју су урачунати и трошкови хватања, превоза, смештаја и збрињавања (сви неопходни третмани на које је животиња била упућена), и уз обавезну
сагласност надлежног ветеринара.
Пси из става 1. и 2. овог члана, пре уступања
обавезно морају бити прегледани, вакцинисани,
кастрирани односно стерилисани (хирушки захват) и
обележени на прописан начин.
Наплаћена новчана средства из става 1. и 2.
овог члана, осим мандатне казне која представља
приход органа јединице локалне самоуправе, представљају приход Прихватилишта за псе и користе се
за трошкове рада Прихватилишта.

Члан 27.
У складу са Законом, после рока проведеног у
карантину односно лечилишту, еутаназија на хуман
начин (тренутна и сигурна смрт) над псима може се
извршити ако:
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1. су повређени, неизлечиво болесни, телесно
деформисани, или на други начин патолошки онеспособљени тако да опоравак није могућ, а живот за
њих представља бол, патњу, страх и стрес;
2. су достигли старост па им отказују основне
животне функције;
3. се лишавањем живота спречава ширење,
односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести, а у складу са Законом којим се уређује ветеринарство;
4. не могу да се прилагоде условима смештаја,
а њихово пуштање на слободу представља опасност
за људе, друге животиње и животну средину;
5. је лишавање живота од веће користи за
њихову добробит него што су патње од даљег живота.
Процену стања животиње и њену хуману
еутаназију врши надлежни ветеринар.

Члан 28.
Уколико дође до угинућа пса у
Прихватилишту, по утврђеном узроку угинућа од
стране надлежне ветринарске службе односно надлежног ветеринара, леш угинуле животиње уништава се на нешкодљив начин и сахрањује на један од
прописаних начина (јама, гробница или спаљивање).
Покопавање лешева угинулих паса врши се на
месту одређеном за сточно гробље, тако да изнад
леша буде најмање 1,5 метара тврдо набијене земље.
Покопавање лешева из става 1. овог члана
врши се преко субјекта коме су поверени послови
сахрањивања уз плаћање новчане надокнаде по
усвојеном ценовнику истог субјекта, за ту врсту
услуге.

Члан 29.
Осим радника и службених лица стално
запослених
у
Прихватилишту,
приступ
Прихватилишту дозвољен је ветеринарским и
општинским инспекторима овлашћеним за надзор
по овој Одлуци, а другим лицима само уз одобрење
и надзор руководства Прихватилишта.

V НАЧИН ДРЖАЊА КОПИТАРА, ПАПКАРА,
ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ, НОЈЕВА И КУНИЋА
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Дринском (лева страна) до трафостанице у улици
Жике Поповића и даље улицом Браће Буђони (лева
страна) до улице Сарајевске, улицом Сарајевском
(лева страна) до улице Сремске , улицом Сремском
(лева страна) до улице Обала Краља Петра I.
2. Подручје града Великог Градишта ван уже
градске зоне;
3. Територија туристичког комплекса Бели
Багрем са насељем Рударево;
4. Сеоска насеља на територији општине
Велико Градиште.

Члан 31.
На територији општине Велико Градиште,
копитари, папкари, перната живина, нојеви и кунићи
могу се држати у следећим насељеним местима:
1. У свим сеоским насељима на територији
општине Велико Градиште
2. Ван уже градске зоне града Великог
Градишта.

Члан 32.
Забрањено је држање свих врста домаћих
животиња, изузев паса и мачака на начин прописан
овом Одлуком, на територији туристичког комплекса
Бели Багрем и насеља Рударево.
Изузетно од става 1. овог члана, на територији
туристичког комплекса Бели Багрем и насеља
Рударево, домаће животиње се могу држати
искључиво у оквиру аутентично изграђеног сеоског
домаћинства или салаша, који би представљали део
туристичке понуде општине Велико Градиште.

Члан 33.
Објекти у којима се држе копитари, папкари,
перната живина, нојеви и кунићи морају бити изграђени од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и одржавање.
Објекти из става 1. овог члана морају бити
осветљени, са природном вентилацијом, вратима
окренутим према дворишту, повезани на јаму за
сакупљање осоке или канализацију и удаљени најмање 10 метара од суседних стамбених и пословних
објеката, 15 метара од бунара или другог објекта за
снабдевање водом и 5 метара од водоводне мреже.

Члан 30.

Члан 34.

Подручја општине Велико Градиште су:
1. Ужа градска зона која је омеђена следећим
улицама:
Обалом Краља Петра I до улице Иве Лоле
Рибара, улицом Иве Лоле Рибара (лева страна) до
улице 11.октобра, улицом 11.октобра (према „Моди“,
лева страна) до улице Др.Бошка Вребалова (излаз на
улицу код трафостанице), улицом Др Бошка
Вребалова (лева страна, гледано према граду) до
улице Солунских ратника, улицом Солунских ратника (лева страна) до улице Воје Богдановића, улицом
Воје Богдановића (лева страна, гледано према граду)
до улице Вељка Влаховића, улицом Вељка
Влаховића (лева страна, гледано према гробљу) до
улице Пере Металца, улицом Пере Металца (лева
страна) до улице Хајдук Вељкове, улицом Хајдук
Вељка (лева страна) до улице Дринске, улицом

Подови у објектима у којима се држе копитари, папкари, перната живина, нојеви и кунићи морају
бити изграђени од непропустивог материјала са
нагибом према каналу за одвођење осоке и нечистоће.
Канал за одвођење осоке и нечистоће мора
битри изграђен од чврстог и непропустивог материјала, са заобљеним ивицама и решетком на улазу у
осочну јаму или канализацију.

Члан 35.
Објекти за држање копитара, папкара, пернате
живине, нојева и кунића морају се редовно чистити,
и најмање једанпут годишње кречити и дезинфиковати.
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Живинарници, жичани и други кавези за
држање животиња морају се прати и дезинфиковати
после сваког турнуса.

Члан 36.
Ђубриште служи за одлагање чврстог дела
ђубрива и мора бити укопано у земљу, изграђено од
бетона или другог тврдог материјала и са цементном
облогом са унутрашње стране дебљине 5 до 10 цм.

Члан 37.
Осочна јама служи за прикупљање течног
дела ђубрива и мора бити изграђена од бетона или
другог водонепропусног материјала, са поклопцем и
са дном испод нивоа ђубришта.

Члан 38.
Ђубришта и осочне јаме морају бити лоцирани на удаљености најмање 5 метара од уличне
површине, 10 метара од суседних стамбених и
пословних објеката, 15 метара од бунара или другог
објекта за снабдевање водом и 5 метара од водоводне мреже.

Члан 39.
Ђубришта и осочне јаме морају се редовно
празнити.
Чврсти делови ђубрива морају се благовремено одвозити транспортним средствима која онемогућавају расипање, а осока цистернама, на пољопривредне површине ван насељеног места.
Пражњење цистерни са фекалном водом и
осоком у Великом Градишту врши се испуштањем
садржине исте у задњу шахту градске канализационе
мреже, која се налази испред фекалне станице.

Члан 40.
Забрањено је испуштање отпадних и фекалних вода из ђубришта, осочних јама и објеката за
држање домаћих животиња у суседне парцеле, на
улице и друге јавне површине, у канале за сакупљање атмосферских вода, дренажне канале, потоке,
реке, језера и на пољопривредне површине у насељеним местима, као и у шахте градске канализационе
мреже у Великом Градишту које нису одређене за ту
сврху.

VI ДРЖАЊЕ ГОЛУБОВА
Члан 41.
Голубови се могу држати у стамбеним зградама у посебно изграђеним просторијама или објектима на крову или тавану, уз претходно прибављену
сагласност Скупштине станара и под условом да се
не узнемиравају остали станари зграде.
Голубови се могу држати у породичним стамбеним зградама у посебно изграђеним објектима на
тавану или тераси, под условом да се не узнемиравају суседи.
Голубови се могу држати и у дворишту породичне стамбене зграде, у посебно изграђеним објектима, под условом да су удаљени најмање 5 метара
од уличне површине и 10 метара од суседних стамбених и пословних објеката, и објеката за снабдевање
водом.

Члан 42.
Голубови се могу држати у сталним или привременим објектима.
За држање више од 10 голубова морају се
изградити стални објекти, а за држање до 10 голубова могу се изградити и привремени објекти као што
је кавез од дасака, жице или сличног материјала.
Подови сталних и привремених објеката за
држање голубова морају бити изграђени од непропустивог материјала са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и воде у канализацију или осочну
јаму.
Стални и привремени објекти за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а
најмање два пута годишње, дезинфиковати.

Члан 43.
У заједничком дворишту породичних стамбених зграда голубови се могу држати само уколико
постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.

Члан 44.
Забрањено је држање голубова на терасама,
балконима, лођама и заједничким терасама стамбених зграда.

VII ПЧЕЛЕ
Члан 45.
Гајење пчела може да се врши под условом да:
1) је пчелињак постављен на удаљености која
мора бити најмање:
-500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду пољопривредних производа, односно 100 метара од осталих погона,
-20 метара од објекта за боравак људи или
гајење животиња,
-100 метара од предшколске или школске установе, игралишта и других спортских терена за децу и
одрасле,
-15 метара од пута, односно најмање 5 метара
ако између пчелињака и пута постоји препрека висине 2,2 метара или више,
-500 метара од суседног пчелињака који има
најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака који има до 20 кошница, а који се налазе ван
насељеног места,
-300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, воћарских и индустријских медоносних култура, који се налази ван насељеног места,
-50 метара од првог суседног пчелињака, који
се налази у насељеном месту;
2) лета свих кошница, нуклеуса и оплодњака
не буду директно окренута према:
-вратима и прозорима стамбених и пословних
зграда, предшколских и школских установа, стаја за
стоку и путева,
-међи суседног имања, ако је пчелињак на удаљености мањој од 5 метара од међе.
3) пчелар има писмену сагласност власника –
корисника земљишта за постављање пчелињака у
случају да пчелињак није постављен на земљишту
које је у својини пчелара.

20. februar 2014.
Изузетно од одредбе става 1. алинеје 2, 5 и 7.
овог члана удаљеност од суседног пчелињака, може
бити и мања ако се пчелари суседних пчелињака или
власници објеката за боравак људи или гајење животиња о томе писмено сагласе.
Држалац пчела се мора придржавти и свих
осталих важећих Законских прописа који у своме
домену уређују држање пчела.

VIII УГИНУЋЕ ЖИВОТИЊА
Члан 46.
Власник или држалац животиње дужан је да
одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави угинуће животиње надлежној ветринарској станици ради
утврђивања узрока угинућа.

Члан 47.
За свако насилно лишавање животиње живота, односно убиство, по Закону су надлежни
Министарсво унутрашњих послова, подручна станица полиције и ветринарска инспекција.
Општински инспектор овлашћен за надзор по
овој Одлуци дужан је да одмах по сазнању о насилном лишавању животиње живота, односно убиству,
по службеној дужности изврши прослеђивање
пријаве Министарству унутрашњих послова, подручној станици полиције и ветринарској инспекцији.

Члан 48.
Уклањање лешева угинулих животиња са јавних површина у Великом Градишту и њихово покопавање, врши се преко субјекта коме су поверени
послови сахрањивања, одмах по сазнању за угинуће.
На територији сеоских насеља уклањање
лешева угинулих животиња са јавних површина и
њихово покопавање врши Месна заједница.
Уколико угинула животиња нема власника
трошкови уклањања са јавне површине и покопавања падају на терет буџета општине, односно Месне
заједнице.
Уколико је угинула животиња избачена на
јавну површину од стране несавесног власника односно држаоца, трошкови уклањања и покопавања
исте, преко овлашћеног субјекта за послове сахрањивања односно Месне заједнице, падају на терет власника односно држаоца.
Висина трошкова из става 3. и 4. овог члана
наплаћује се по усвојеном ценовнику субјекта коме
су поверени послови сахрањивања, за ову врсту
услуге.
Висина трошкова из става 4. овог члана
утврђује се Одлуком Савета Месне заједнице.

Члан 49.
Поковање лешева животиња врши се на месту
одређеном за сточно гробље, тако да изнад леша буде
најмање 1,5 метара тврдо набијене земље.

IX МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 50.
Забрањено је:
1. Држање паса који својим понашањем (сталним лајањем, цвиљењем, завијањем, скакањем на
ограду) ометају мир трећих лица;
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2. Држање паса и мачака на балконима, терасама, тавану, лођи, шупи, подрумима и гаражама,
заједничким просторијама и просторима као и у
заједничким двориштима без сагласности свих
корисника заједничког дворишта;
3. Увођење паса и мачака у јавне просторије и
средства јавног саобраћаја, лифтове, трговинске и
угоститељске објекте, извођење на јавна купалишта,
дечија игралишта и на друга јавна места на којима се
окупља велики број грађана, или која представљају
споменике културе;
4. Купање паса и других домаћих животиња на
јавним површинама и јавним купалиштима;
5. Шишање и сређивање паса на јавним
површинама и јавним купалиштима;
6. Појење паса и других домаћих животиња на
јавним чесмама;
7. Пуштање паса са поводника у парковима и
на другим јавним или зеленим површинама, осим
ако су одређене и обележене за ту сврху;
8. Храњење паса и мачака на јавним површинама, као и остављање хране у наведену сврху;
9. Злостављање животиња;
10. Организовање борби животиња и довођење животиња због учешћа у тим борбама;
11. Напуштање животиња;
12. Хушкање животиња на људе, или једне на
другу;
13. Убијање животиња осим у случајевима
одређеним одредбама ове Одлуке;
14. Избацивање и остављање лешева угинулих животиња и њихових делова;
15. Сахрањивање животиња на начин супротан одредбама ове Одлуке и ван места одређеног за
ту сврху.

X НАДЗОР
Члан 51.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке
врши Општинска управа општине Велико Градиште
преко Одељења надлежног за послове комуналне
инспекције и инспекције заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом ове
Одлуке обавља комунални инспектор и инспектор
заштите животне средине.
Поједине одредбе ове Одлуке , из оквира
утврђених Законом, односе се на контролу и надзор:
-Ветринарске инспекције;
-Министарства унутрашњих послова, подручне станице полиције.

Члан 52.
Одељење Општинске управе општине Велико
Градиште надлежно за послове комуналне инспекције и инспекције заштите животне средине има
овлашћења да предузима Законом прописане превентивне мере, изриче и наплаћује новчане казне на
лицу места за прекршаје прописане овом Одлуком,
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка,
решењем изрекне меру забране држања домаће
животиње и одреди поступак са истом и обавести
други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

14

Broj 1

20. februar 2014.
Члан 53.

У вршењу инспекцијског надзора комунални
инспектор и инспектор заштите животне средине
овлашћен је да:
1. Власницима или држаоцима животиња
решењем наложи да недостаке и неправилности у
погледу услова и начина држања и заштите животиња, прописаних овом Одлуком, отклоне у примереном року;
2. Донесе решење о забрани држања домаће
животиње, под претњом принудног извршења;
3. Изда налог Служби зоохигијене да ухвати и
уклони пса или мачку луталицу са јавне површине;
4. Изда налог Служби зоохигијене да одузме
пса или мачку у поступку принудног извршења;
5. Изда налог овлашћеном субјекту или
Месној заједници за уклањање угинуле домаће
животиње са јавне површине и њено покопавање;
6. Покрене поступак принудног одузимања
домаће животиње уколико власник или држалац не
поступи у складу са решењем о забрани држања
домаће животиње;
7. За прекршаје прописане овом Одлуком
покрене прекршајни поступак;
8. За прекршаје прописане овом Одлуком
изрекне мандатну казну физичком лицу, правном
лицу, одговорном лицу у правном лицу и предузетнику;
9. Предузима и друге мере у складу са овом
Одлуком и прописима донетим на основу ове
Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до
200.000,00 динара.

Члан 55.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице као
власник, односно држалац домаће животиње ако:
1. Држи псе или мачке супротно одредбама
чланова 3-11.ове Одлуке;
2. Одбије да плати трошкове збрињавања
напуштене животиње смештене у Прихватилиште
(члан 21.) ове Одлуке;
3. Поступа супротно одредбама чланова 3140. ове Одлуке;
4. Држи голубове супротно одредбама чланова 41-44. ове Одлуке;
5. Држи пчеле супротно одредби члана 45. ове
Одлуке;
6. Не поступи у складу са одредбом члана 46.
ове Одлуке;
7. Не поступи у складу са одредбом члана 48.
став 4. ове Одлуке;
8. Поступи супротно одредби члана 49. ове
Одлуке;
9. Поступа са домаћим животињама супротно
члану 50. ове Одлуке;
10. Не поступи по решењу овлашћеног
инспектора из члана 53. ове Одлуке;
11. Спречава овлашћеног инспектора да
изврши надзор у складу са одредбама ове Одлуке.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Члан 54.

Мандатна казна за физичко лице и одговорно
лице у правном лицу износи 5.000,00 динара, а за
правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.

Новчаном казном од 50.000,00 динара до
500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. Не одреди, обележи и одржава чистоћу и
хигијену на јавним и зеленим површинама на којима
је дозвољено извођење паса из члана 8. став 2. и став
3. ове Одлуке;
2. Неовлашћено обавља послове из члана 14.
ове Одлуке;
3. Поступа супротно одредбама члана 15. ове
Одлуке;
4. Неовлашћено обавља послове из члана 16.
ове Одлуке;
5. Поступа супротно одредбама члана 17. став
2. и став 3. ове Одлуке;
6. Поступа супротно одредбама чланова 18 21. ове Одлуке;
7. Поступа супротно одредбама чланова 23 29. ове Одлуке;
8. Поступа супротно одредбама чланова 48. и
49. ове Одлуке;
9. Држи и збрињава домаће животиње супротно одредбама члана 50. ове Одлуке;
10. Не поступи по налогу овлашћеног инспектора из члана 53. ове Одлуке;
11. Врши друге радње супротно одредбама ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
5.000,00 до 50.000,00 динара.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Предмети у поступку инспекцијског надзора,
започети пре ступања на снагу ове Одлуке, окончаће
се према одредбама Одлуке која је важила у моменту
поктерања поступка.

Члан 58.
Власник или држалац домаћих животиња
дужан је да начин држања домаћих животиња усклади са одредбама ове Одлуке у року од 90 дана од дана
ступања на снагу исте.

Члан 59.
Предузеће које газдује јавним и зеленим
површинама дужно је да по прибављеном мишљењу
Одељења за послове урбанизма, у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке, одреди и обележи
јавне и зелене површине на које се пси могу пуштати (члан 8. ове Одлуке).

Члан 60.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе
и Месне заједнице дужни су да, у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке, одреде локације
за сточна гробља.

20. februar 2014.
Члан 61.
Субјекат коме су поверени послови сахрањивања и Месне заједнице, дужни су да у року од 90
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке путем
усвојеног ценовника, односно Одлуке Савета Месне
заједнице, одреде тачан износ новчане надокнаде за
пружање услуга уклањања и покопавања лешева угинулих животиња (члан 48. ове Одлуке).

Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр.17/03) са свим изменама и
допунама.

Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Велико Градиште''.

Образложење
Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште („Општински
службени гласник“, бр. 17/03) са свим својим изменама и допунама била је неусклађена са важећим
Законима и прописима из области ветеринарства,
нарочито у погледу власничких паса, паса луталица,
напуштених и изгубљених паса, па су се стекли услови за доношење нове Одлуке којом би ова област
била детаљније, и у складу са Законом, регулисана.
Новом Одлуком како је у Предлогу дато отвара се
могућност за оснивање и рад Прихватилишта за псе
која је свака јединица локалне самоуправе по Закону
дужна да оснује, односно да реши проблем напуштених и изгубљених паса, као и паса луталица, тачније
да обезбеди њихово збрињавање и по потреби лечење. Такође, новом Одлуком ближе се одређују и
услови држања осталих домаћих животиња на територији општине Велико Градиште. Из наведених разлога предлаже се Скупштини да одлуку усвоји у
целини, како је у предлогу дато.
Број: 355-76/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

На основу члана 53 и 54 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 40 став 1
тачка 29 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.
9/2008) на писмени захтев Предшколске установе
„Мајски цвет“ Велико Градиште а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
својој 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела је,
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ
ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет Велико
Градиште, због подношења оставке, представник
савета из реда родитеља,
-Данијела Станковић из Сиракова.

Члан 2.
Именује се у Управни одбор Предшколсе
установе „Мајски цвет“ Велико Градиште, представник из реда родитеља, на предлог савета родитеља,
-Хелена Ђукић из Великог Градишта.

Члан 3.
Мандат изабраног члана Управног одбора
траје до истека мандата органа управљања.
Чланство у Управном одбору може престати и
пре истека мандата а из разлога предвиђених
Законом.

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

Образложење
Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) прописано је да орган управљања
установом има девет чланова укључујући и председника.Чланове органа управљања установе, на предлог овлашћеног предлагача, именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе, школски одбор,
чине по три представника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправе.Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно образовно, односно наставничко веће, из реда родитељасавет родитеља, а из реда локалне самоуправе, локална самоуправа.
Овлашћени предлагач, Предшколска установа, је у складу са одредбом члана 55. Закона предложила да се разреши дужности лице из члана 1. овог
решења, те је предложила да се на њихово место изабере лице из члана 2. дисозитива овог решења.
Предлог за овакву измену поднео је директор ПУ
„Мајски цвет“ Велико Градиште, пошто је на састанку савета родитеља, одржаном 05.12.2013 године,
савет усвојио предложену оставку и утврдио предлог
за избор новог члана.Управног одбора установе.
Захтев са записником упућен је локалној самоуправи
ради утврђивања предлога и доношења припадајуће
одлуке.
Како су се у конкретном случају стекли услови за примену члана 54. и 55. Закона, то се предлаже
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Скупштини да донесе решење како је у предлогу
дато.
Број: 60-4/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној 14.02.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ
1.
Даје се сагласност на измену Финансијског
плана ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште за 2014. годину, коју је усвојио Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште на седници одржаној 16.12.2013. године.

2.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образоложење
Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008) утврђено је да
Скупштина општине даје сагласност на програм
рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач.
Надзорни одбор ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште на седници одржаној
16.12.2013. године је донео одлуку о измени
Финансијског плана ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште за 2014. годину, па се
предлаже Скупштини општине да на исту да сагласност.
Број: 023-6/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број129/2007) и члана 40. Статута Општине Велико

Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште"), а у складу са Националном стратегијом
развоја Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 57/08),
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком општина Велико Градиште
приступа изради Стратегије одрживог развоја
општине Велико Градиште за период 20152020.године.

Члан 2.
Под Стратегијом одрживог развоја општине
Велико Градиште (у даљем тексту: Стратегија), подразумева се општи плански документ развоја општине Велико Градиште, за период 2015 -2020. године.

Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дефинисање мисије
и визије одрживог развоја општине Велико
Градиште, дефинисање потенцијалних предности и
развојних праваца општине, одржавање стабилног и
одрживог економског раста и запошљавања, обезбеђивање напретка и смањивање сиромаштва, промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине и унапређење све обухватног квалитета живота
становника општине Велико Градиште отклањањем
слабости и претњи у свим приоритетним областима
развоја.

Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије,
представљају локална и национална стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у
општини и окружењу.

Члан 5.
За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник општине Велико Градиште, који се овлашћује
да формира координациони тим за израду стратегије
и радне тимове по стратешким областима.

Члан 6.
Координациони тим, има ће задатак праћења
процеса израде Стратегије, који се састоји из:
-дефинисања пројекнтог задатка,
-предлагања састава радних тимова,
-разматрања стратегије по фазама припреме
предложене од стране радних тимова,
-организације јавне расправеизрада нацрта
Стратегијеи достављања истен аусвајање СО Велико
Градиште.
Радни тимови ће извршити анализу постојећег
стања и дати предлог мера и пројектних активности
по областима за које су основани.

20. februar 2014.
Члан 7.
Стручне, административне и организационе
послове за реализацију ове одлуке,обављаће
Одељење за привредни и економски развој
Општинске управе општине Велико Градиште.

Члан 8.
Како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено
обавештавање јавности, током израде Сратегије
организоваће се радионице, „округли столови“ и
јавне расправе,на којима ће се усаглашавати предложена решења.

Члан 9
Рок за израду Стратегије је 11 месеци од дана
ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10
План активности израде Стратегије одрживог
развоја општине Велико Градиште за период 20152020 год. је саставни део ове одлуке.

Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Сужбени гласник
општинеВелико Градиште“

Образложење
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласникРепублике Србије'',
број129/2007) и члана 40. Статута Општине Велико
Градиште. ("Службени гласник општине Велико
Градиште ") Општина Велико Градиште преко својих
органа доноси стратешка докумета у циљу ефикаснијег развоја.
Стратегија одрживог развоја општине Велико
Градиште 2010 – 2014 год. је одлуком Скупштине
општине Велико Градиште усвојена дана 27.05.2010.
год
(„Службени
лист
општине
Велико
Градиште“,5/2010) на период од 4 године, односно
до 26.05.2014. године.
Општина Велико Градиште приступа изради
Стратегије одрживог развоја општине Велико
Градиште за период 2015-2020. године.
Због наведеног предлаже се Скупштини
општине Велико Градиште да донесе одлуку као у
диспозитиву.
Број: 30-2/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласникРепублике Србије'',
број129/2007) и члана 40. Статута Општине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште"), а у складу са Националном стратегијом
развоја Републике Србије („Службени гласник РС“
број 57/08),
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Скупштина општине Велико Градиште на
22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
ПРОДУЖИВАЊУ РОКА ВАЖЕЊА
СТРАТЕГИЈА OДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 2009 – 2014
ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком продужава се рок важења
Стратегије одрживог развоја општине Велико
Градиште за период 2010 – 2014 године до усвајања
нове Стратегије одрживог развоја општине Велико
Градиште за период 2015-2020. год.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у листу „Сужбени гласник општине
Велико Градиште“

Образложење
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласникРепублике Србије'',
број129/2007) и члана 40. Статута Општине Велико
Градиште. ("Службени гласник општине Велико
Градиште ") Општина Велико Градиште преко својих
органа доноси стратешка докумета у циљу ефикаснијег развоја.
Стратегија одрживог развоја општине Велико
Градиште 2010 – 2014 год. је одлуком Скупштине
општине Велико Градиште усвојена дана 27.05.2010.
год
(„Службени
лист
општине
Велико
Градиште“,5/2010) на период од 4 године, односно до
26.05.2014. године.
Општина Велико Градиште ће током 2014.
године израдити Стратегију одрживог развоја
општине Велико Градиште за период 2015-2020 год.
Усвајање Стратегије одрживог развоја општине
Велико Градиште очекује се у децембру 2014/јануару 2015. год.
Неопходно је да се продужи рок важења
Стратегије одрживог развоја општине Велико
Градиште за период 2010 – 2014 год. како би општина Велико Градиште имала важећи основни стратешки документ за потребе аплицирања пројеката у
периоду од маја до децембра 2014. године.
Због наведеног предлаже се Скупштини
општине Велико Градиште да донесе одлуку као у
диспозитиву.
Рок важења Стратегије одрживог развоја
општине Велико Градиште 2010 – 2014 год. се продужва до усвајања нове Стратегије одржавог развоја.
Због наведеног предлаже се Скупштине
општине Велико Градиште да донесе одлуку као у
диспозитиву.
Број: 30-1/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11
и 121/12) и члана 40. Статута Oпштине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште", број 9/08), на предлог Комисије за планове општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници 14.02.2014. године доноси

Одлуку
о изради Плана генералне регулације за насеље
Велико Градиште
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се План генералне регулације за насеље Велико Градиште (у
даљем тексту: план).

Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен планом дефинисан је границом насељеног места Велико
Градиште.

Члан 3.
План ће бити у форми и са садржајем у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласникРС“, број 72/09, 81/09 и 24/11) и
Правилника о сдржини и начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласникРС“, број
31/10, 69/10 и 16/11).
План генералне регулације представљаће
плански основ за израду планова детаљне регулације, издавање информације о локацији, локацијске
дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 3.а.
План ће преиспитати планска решења из
постојећег Плана генералне регулације дела насеља
Велико Градиште, са потребним новим решењима, с
тим што ће обухватити насељено место Велико
Градиште.
С обзиром на покривеност обухвата плана, већ
усаглашеним планским решењима, а у складу са
одредбама члана 48. ст. 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласникРС“, број 72/09, 81/09
и 24/11) неће се вршити израда и стручна контрола
концепта плана, већ се одмах приступа изради
нацрта плана.

Члан 4.
Рок за израду плана је четири месеца од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су у
буџету општине Велико Градиште.

Члан 6.
За потребе израде Плана генералне регулације
приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на
јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у
средствима информисања и у информативном гласилу општине Велико Градиште.

Члан 8.
Обрађивач Плана биће одређен у поступку
спроведеном по посебном Закону.

Члан 9.
Елаборат плана генералне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код
Скупштине општине Велико Градиште као доносиоца плана, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине
Велико Градиште и Републичког геодетског завода и
1 (један) примерак оригинала у дигиталном облику
за потребе Министарства грађевинарства и урбанизма РС и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене и имовинско-правне послове
ОУ-е Општине Велико Градиште и ЈП“Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште“ (по две
копије), и обрађивача плана ( једна копија).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Велико
Градиште".

Образложење
Правни основ за израду плана су одредбе
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) одредбе Просторног
плана општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/2011) као и
одредбе Правилника о садржини и начину и поступку израде планских документа („Службени гласник
РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Скупштина општине Велико Градиште у протеклом периоду усвојила је План измена и допуна
Плана генералне регулације дела насеља Велико
Градиште који је био у примени све до сада.
Решењем Министарства грађевина и урбанизма бр.
010-00-00007/2013-01 од 31.12.2013 године забрањена је употреба горе наведног плана до његовог усклађивања са законом.
Министарство грађевина и урбанизма, позивајући се на одредбе члана 25. Закона о планирању и
изградњи, сматра да се план генералне регулације
доноси за насељено место које је седиште јединице
локалне самоуправе а може се донети и за друга
насељена места на њеној територији када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по
закону доноси генерални урбанистички план, исти се
мора донети за цело грађевинско подручје насељеног
места. Из изнетог Министарство сматра да је напред
наведени План измена и допуна плана генералне
регулације дела насеља Велико Градиште морао
бити донет за цело насељено место Велико Градиште
а не за део насеља.
При оваквом чињеничном и правном стању
Министарство није ценило одредбе члана 33 Закона

20. februar 2014.
о планирању и изградњи, према којима је
Министарство било дужно да у року од 30 дана,
достави или евентуално одбије давање сагласности
на усклађеност планског документа са планским
документима ширег подручја.
Како су сви Законом прописани рокови протекли за план којег је Министарство забранило,
(19.10.2012 године план је достављен, усвојен у фебруару месецу 2013 године) стекли су се законски
услови да се сматра да је надлежни Министар дао
сагласност на достављени План услед чега је исти и
усвојен.
Обзиром да би поступање по решењу надлежног Министарства било знатно дуже и компликованије и да би за то време била заустављена свака градња објеката и примена одредаба Закона о легализацији, то је Комисија за планове општине Велико
Градиште, предложила општини Велико Градиште,
израду новог планског документа Плана генералне
регулације за насеље Велико Градиште.
Доношењем Одлуке као у предлогу управо се
приступа изради таквог плана.
Планирана новчана средства за израду Плана
генералне регулације за насеље Велико Градиште
обезбеђена су из буџета општине, раздео 2. глава 2.4,
поз. 27 функција 474, ек. класификација 511.
У складу са законским прописима, процедуру
израде и доношења Плана генералне регулације ће
спроводити општина Велико Градиште.
Из свега напред изнетог у складу са чланом
35. став 7. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11)
предлаже се Скупштини општине Велико Градиште
да усвоји Одлуку каква је дата у предлогу.
Број: 353-19/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10
–одлука УС и 24/11), члана 29. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“,бр. 31/10, 69/10 и 16/11), и члана
40. Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, по
претходно прибављеном Мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове општине Велико Градиште, на 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014 године доноси,

ОДЛУКУ
О приступању изради Плана детаљне
регулације дела насеља Кусиће „УЛАЗ У
КУСИЋЕ“ на територији Општине Велико
Градиште
Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради Плана
детаљне регулације дела Насеља Кусиће „УЛАЗ У
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КУСИЋЕ“ (у даљем тексту „План“) на територији
општине Велико Градиште у обухвату Просторног
плана општине.

Члан 2.
Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за
изградњу жељених садржаја у склопу комплекса и
то:
•да се кроз анализу просторних и природних
потенцијала (метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни
предуслови за изградњу објеката различите намене
•дефинисање система приступа будућих
инфраструктурних објеката (улица, водовода, канализације, противпожарних водова, телефона, интернета и др.) као и начин и техничке карактеристике
прикључења на инфраструктурне објекте.
•дефинисање утицаја планираног система и
садржаја зоне на природну средину, насељена места
у ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу
и укупну инфраструктуру.

Члан 3.
Обухват Плана детаљне регулације дела насеља Кусиће "УЛАЗ У КУСИЋЕ“ се простире преко
катастарских парцела КО Кусиће, Укупна површина
овог обухвата је око 4,8 hа.
Граница обухвата је прелиминарна према
скици, а коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме и стручне контроле
Нацрта плана.

Члан 4.
Планом се дефинишу правила уређења и правила грађења за реализацију следећих садржаја:
•Вишенаменска зона за будуће изражене
потребе
•Објекат електро дистрибуције (одговарајућа
трафо станица) са систем кабловске мреже која међусобно повезује посебне целине и читаву зону са
местом за повезивање са постојећом електроенергетском мрежом.
•Систем приступних саобраћајница како
нових тако и реконструкцију постојећих за потребе
изградње будућих објеката.

Члан 5.
Садржај Плана утврђен је:
•Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10 –одлука УС и 24/11)
•Правилником о садржини, начину и поступку
израде планских докумената („Сл.гласник РС“,бр.
31/10, 69/10 и 16/11),а планска решења дата овим
Планом проистичу као разрада основних стратегијских опредељења и смерница утврђених:
•Просторним планом Републике Србије
("Службени гласник РС",бр.13/96)
•Просторним планом општине Велико
Градиште („Сл.гласник општине В.Градиште“,
бр.2/2011).
План детаљне регулације садржаће нарочито:
1. Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
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2. Детаљну намену земљишта;
3. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
4. Попис парцела и локација за јавне површине, садржаје и објекте;
5. Коридоре,трасе и капацитете за јавну саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
6. Мере заштите евентуално културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
7. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
8. Правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама;
9. Друге елементе значајне за спровођење
Плана;

Члан 6.
Израда Плана је по фазама предвиђеним
Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник
РС72/09 , 81/09 и 24/11).
Чланом 48. Став 8. Закона о планирању и
изградњи дефинисано је:
„За израду и доношење мање сложених планских докумената, као и за мање измене планског
документа, на основу мишљења вршиоца стручне
контроле, није обавезна израда и стручна контрола
концепта плана, већ се у складу са одлуком о изради
и доношењу, односно измени планског документа,
одмах приступа изради нацрта плана.“
У складу са напред изнетим, након доношења
Одлуке о изради Плана, приступа се изради нацрта
Плана.
Рок за израду Нацрта Плана детаљне регулације је тридесет (30) радних дана од датума прибављања свих релевантних података неопходних за реализацију посла (ажурне топографске подлоге, ажурне подлоге са уцртаним катастром подземних инсталација, инжењерско-геолошки услови, као и услови
надлежних комуналних и других јавних предузећа).

Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће заинтересоване стране, општина Велико Градиште и МЗ
Кусиће.
Носилац израде Плана биће предузеће за
пројектовање које добије уговор по спровођењу
поступка јавне набавке у складу са важећим законом
о јавним набавкама.

Члан 8.
Не приступа се изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације на животну средину.
Обзиром да се планирани садржај (уређаји за
коришћење уређаја и опреме чисте технологије) не
налазе на листи II Уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Сл.гласник РС“бр.114/2008),
након коначно утврђенe укупне снаге, надлежно
Одељење ће донети одлуку о потреби за израдом
процене утицаја Пројекта на животну средину.

Члан 9.
Јавни увид Плана детаљне регулације обавиће
се у просторијама Општинске управе.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Велико
Градиште“.

Образложење
Правни основ за израду плана су одредбе
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) одредбе Просторног
плана општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/2011) као и
одредбе Правилника о садржини и начину и поступку израде планских документа („Службени гласник
РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Планом из предлога Одлуке, инвеститори,
општина Велико Градиште и МЗ Кусиће, стварају
планске и правне предуслове за анализу просторних
и природних потенцијала у циљу градње будућих
објеката разне намене за потребе потенцијалних
инвеститора.
Обухватом плана предвиђен је простор на
улазу у село Кусиће којег представља пољопривредно земљиште лошије класе и културе, пашњак, а које
би се уређењем привело намени ради интензивнијег
и економичнијег коришћења са једне стране и стварању боље инвестиционе климе за будуће инвеститоре како за из самог места тако и околине.
Планирана новчана средства за израду Плана
генералне регулације за насеље Велико Градиште
обезбеђена су из буџета општине, раздео 2. глава 2.4,
поз. 27 функција 474, ек. класификација 511.
Из свега напред изнетог у складу са чланом
35. став 7. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11)
предлаже се Скупштини општине Велико Градиште
да усвоји Одлуку каква је дата у предлогу.
Број: 353-20/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 3. став 1. тачка 7., члана 4.
став 3., члана 9. став 2. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште“
бр.09/08), Скупштина општине Велико Градиште на
својој 22.-ој седници, одржаној дана 14.02.2014.
године донела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

20. februar 2014.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
организовања послова у обављању комуналне делатности управљања, коришћења, уређења и одржавања
јавних паркиралишта, уређује се начин плаћања цене
услуга коришћења јавних паркиралишта, као и уклањање и премештање непрописно паркираних и
напуштених возила и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила на територији општине
Велико Градиште (у даљем тексту: општина).

Члан 2.
Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке
обавља Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште (у даљем тексту:
Предузеће).
Предузеће је дужно да свој рад и пословање
организује тако да обезбеди трајно и несметано пружање услуга корисницима и у складу са одредбама
ове Одлуке обезбеди прописани обим, врсту и квалитет услуге.

Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу ове Одлуке су
јавне саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање моторних возила.
Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба
ове Одлуке, не сматрају се посебне површине за паркирање моторних возила које у складу са урбанистичко-планским актима припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеном објекту, такси
стајалишту и др.) и служе искључиво за задовољење
потреба станара, односно запослених корисника.
Паркинг зона представља подручје на коме је
дозвољено паркирање у тачно одређеном режиму и
временском трајању.
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Члан 7.
Јавна паркиралишта могу да буду и: стална,
привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне саобраћајне
површине и посебни простори одређени и обележени за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено
уређене јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и обележени за паркирање возила.
Повремена паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори у непосредној
близини објеката у којима се одржавају спортске,
културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и
скупови, за време њиховог трајања, које су посебно
одређене и обележене за паркирање возила.

III КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 8.
Јавна паркиралишта се категоришу према
зонама и дозвољеном времену паркирања.

Члан 9.
Јавна паркиралишта, у зависности од врсте
паркиралишта и утврђеног режима коришћења, могу
се користити за паркирање: мотоцикала и бицикала
са мотором, путничких аутомобила, аутобуса, теретних моторних возила и прикључних возила и путничких возила инвалида.

Члан 10.

Члан 6.

Према условима паркирања и погодностима
локација, општа паркиралишта разврстана су у једној зони и налазе се дуж улица:
•Житни трг (код зграде општине, суда и
цркве),
•Кнеза Лазара (од Трга М.Милорадовића до
улице Мирка Матића),
•Трг Младена Милорадовића (испред СУР
“Вегас“, једносмерна улица од чесме до раскрснице
са магистралним путем, једносмерна улица поред
“Алфа банке“, простор испред спортске кафане),
•Хајдук Вељкова (од Трга М. Милорадовића
до Светосавске),
•Албанске споменице (од Аутобуске станице
до улице Воје Богдановића),
•Војводе Путника (од Дома здравља до раскрснице са Београдском улицом),
•Жике Поповића (од Кнеза Лазара до
Светосавске),
•Београдска улица (од Кнеза Лазара до улице
Војводе Путника).

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и
пешаке искључиво у функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
паркиралишта врши се постављањем рампе и
изградњом или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују
у складу са одговарајућим урбанистичким планом.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
привременог карактера.

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном и вертикалном) у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта, поред обележавања из
става 1. овог члана, морају имати на видном месту
истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију
возила којима је паркиралиште намењено, начин
паркирања и наплате, као и временско ограничење
коришћења паркиралишта.

II ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити општа и
посебна.

Члан 5.
Општа паркиралишта су делови коловоза,
тротоара или површине између коловоза и тротоара
и друге саобраћајне површине посебно обележене за
паркирање моторних возила.

Члан 11.
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О одржавању и обележавању општих и
посебних паркиралишта стара се предузеће које
обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним паркиралиштима.

IV КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 12.
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним
овом Одлуком, користе се за паркирање возила правних лица, предузетника и физичких лица (у даљем
тексту: корисник).
Корисником јавног паркиралишта, у смислу
одредаба ове Одлуке, сматра се возач или власник
возила, ако возач који је паркирао возило није идентификован.
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом и
ознакама из члана 11. ове Одлуке.
Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила, могу да се користе
само за ту врсту возила.
Изузетно, од става 4. овог члана јавна паркиралишта за паркирање путничких возила могу да се
користе и за паркирање мотоцикала.

Члан 13.
Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом Одлуком за
услугу коришћења јавног паркиралишта.

Члан 14.
Возила хитне помоћи, војске Републике
Србије, Полицијске станице Велико Градиште, ватрогасна возила, службена возила суда, царине, пограничне полиције, општине Велико Градиште, возила
која врше комуналне услуге, возила Предузећа (које
врши наплату паркирања), не плаћају услугу паркирања за време спровођења службене интервенције.

Члан 15.
Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета, и потреба одреди
паркинг места за возила особа са инвалидитетом.
Особе са инвалидитетом бесплатно користе
само паркинг места обележена за ту намену на јавним паркиралиштима.
На основу акта надлежног органа донетог на
основу медицинске и друге документације лицима из
става 1. овог члана, Предузеће издаје посебну паркинг карту у форми налепнице за означавање возила
особа са инвалидитетом.
Повлашћени корисници

Члан 16.
Физичка лица, предузетници и правна лица
(станари, власници или корисници пословног простора, који се налази у зони наплате паркирања) могу
јавна паркиралишта користити под посебним условима у погледу цене и утврђеног времена паркирања
као повлашћени корисници, на начин који одреди
Предузеће.
Повлашћеним корисницима, из става 1. овог
члана, Предузеће издаје повлашћену паркинг карту.

Правном лицу и предузетнику могу се издати
највише три паркинг карте, а физичком лицу се може
издати највише једна повлашћена паркинг карта.
Повлашћену паркинг карту корисник може
користити искључиво за возило на локацији за коју је
карта издата.
Предузеће није дужно обезбедити континуирано слободно паркинг место корисницима паркиралишта из става 1. овог члана.
Основ за стицање права на повлашћену паркинг карту представља доказ о уредном пребивалишту као и важећа саобраћајна дозвола возила са идентичном адресом власника возила са адресом из доказа о пребивалишту.
Повлашћена паркинг карта коју повлашћени
корисник оствари на основу испуњења услова из
претходних ставова овог члана односи се искључиво
на улицу у којој се корисник идентификовао.
Резервација паркинг места

Члан 17.
Предузеће може, под одређеним условима,
одобрити резервацију на јавним паркиралиштима.
Под резервацијом паркинг места подразумева
се коришћење одређеног, посебно обележеног или
уређеног паркинг места на јавним паркиралиштима,
у временском периоду до годину дана, а најмање за
један календарски месец.
Резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима могу извршити на основу поднетог захтева:
правна лица, предузетници и физичка лица.
Захтев за резервацију треба да садржи: предлог локације за резервацију паркинг места, број
места за резервацију, време за које се тражи резервација.
Правна лица и предузетници подносе доказ о
регистрацији делатности, а физичка лица фотокопију
личне карте.

Члан 18.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
•плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин и према важећем ценовнику на начин прописан овом Одлуком,
•користи паркинг место у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом, вертикалном и
хоризонталном, којом је означено паркинг место,
•до истека плаћеног времена паркирања уклони возило са паркиралишта,
•приликом паркирања возило паркира на једном паркинг месту.

V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 19.
Корисник јавног паркиралишта плаћа цену за
услугу коришћења паркиралишта унапред, куповином паркинг карте или електронским путем, у зависности од времена коришћења паркинг места и зоне у
којој се паркиралиште налази.
Изузетно од става 1. овог члана, корисник
може платити услугу паркирања накнадно, по налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним
чланом 22. ове Одлуке.

20. februar 2014.
Предузеће је дужно да има закључен уговор са
телекомуникационим оператером који ће пружати
услуге плаћања паркирања електронским путем
(путем мобилног телефона).
Цена из става 1. овог члана утврђује се ценовником Предузећа на који претходну сагласност даје
Општинско веће општине Велико Градиште.
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износа цене дневне карте, у наредних осам дана, платити и стварне трошкове предузећа и законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен.
Ако корисник паркиралишта не поступи у
складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће покренути принудни поступак наплате потраживања.

Члан 20.

Члан 23.

На општим паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном
трајању, плаћањем сатне или дневне карте.

Изглед и садржај паркинг карте одређује
Предузеће.

Сатна паркинг карта важи за сваки започети
сат према утврђеном времену коришћења.
Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме
се врши наплата паркирања.
У зонираном подручју сатна односно дневна
паркинг карта важи искључиво у оквиру одређене
зоне.

Члан 21.
Корисник општег паркиралишта се може
определити да услугу паркирања користи по започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте односно
плаћањем услуге електронским путем.
Корисник који користи услугу паркирања по
започетом сату на начин из става 1. овог члана, истеком времена коришћења паркиралишта у зонираном
подручју, може наставити коришћење паркинг места
под условима који важе за паркирање у дневном
трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне
карте.
Корисник који је паркирао возило а није се
определио за коришћење услуге паркирања на начин
из става 1. овог члана, користи паркинг место под
условима који важе за паркирање у дневном трајању
и истом се издаје налог за плаћање дневне карте.

Члан 22
Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје
овлашћени контролор и уручује га кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи
налог кориснику, причвршћује га на возилу, на предњем ветробранском стаклу.
Достављање налога за плаћање дневне карте
на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и
доцније оштећење или уништење налога нема утицај
на ваљаност достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.
Сматра се да је корисник паркиралишта
поступио по примљеном налогу ако је платио дневну
паркинг карту у року од осам дана од дана издавања,
на начин назначен у налогу за плаћање дневне карте.
Ако корисник паркиралишта не плати дневну
карту, у року из става 4. овог члана, дужан је осим

Начин коришћења паркинг карте истакнут је
на њеној полеђини.
Начин плаћања путем слања СМС поруке
регулисан је посебним упутством и истакнут је на
одговарајућем знаку.

Члан 24.
Корисник општег паркиралишта дужан је да:
• истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла,
• користи исправно паркинг карту и у њу
унесе тачне податке,
• да у СМС поруци унесе тачне податке.
Сматра се да корисник нема важећу паркинг
карту уколико не поступи на начин прописан ставом
1. овог члана.
Члан 25.
Дистрибуција паркинг карата врши се
искључиво у малопродајним објектима - киосцима
са којима Предузеће успостави уговорни однос, као
и код контролора - инкасаната.

Члан 26.
Наплата паркирања врши се сваким радним
даном и суботом у временском интервалу од 07:00 15:00 часова.
Недељом и државним празником наплата се
не врши.

Члан 27.
Време паркирања на одређеним паркинг
местима може се ограничити на временски период
од 180 минута, што ће бити означено посебним знаком.
На посебним паркиралиштима време коришћења паркиралишта није посебно ограничено.
Контрола коришћења општих паркиралишта

Члан 28.
Контролу наплате и исправности коришћења
паркиралишта врши овлашћени контролор
Предузећа (у даљем тексту: контролор).
Контролор има легитимацију и мора да носи
службено одело.
Предузеће прописује изглед и садржину легитимације, као и изглед одела из става 2. овог члана.
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20. februar 2014.
VI ЗАБРАНЕ

Члан 29.
На паркирaлиштима је забрањено:
• паркирање и заустављање возила супротно постављеном саобраћајном знаку, хоризонталној
и вертикалној сигнализацији;
• паркирање и заустављање нерегистрованог
возила;
• остављање неисправног, напуштеног или
хаварисаног возила;
• паркирање и заустављање возила на паркиралиштима предвиђеним за особе са инвалидитетом, ако возило не поседује одговарајућу ознаку;
• паркирати возило на месту резервисаном
за улаз у двориште стамбеног објекта (зграде,
куће), на месту означеном посебним знаком на коловозу или паркиралишту у облику ''X'' и на остављеном простору у зони паркиралишта испред пролаза за пасаж стамбених зграда и испред улаза у
дворишта стамбених зграда и гаража;
• заузимање више паркинг места једним возилом;
• заузимање паркинг места постављањем
ограда или сличних препрека без сагласности
Предузећа;
• вршење услуга поправке или прања возила;
• обављање и других радњи које утичу на
несметано функционисање паркирања као комуналне делатности од општег значаја.
Места означена посебном ознаком на коловозу у облику ''X'' испред улаза у двориште стамбене зграде могу бити максималне ширине 3м, намењена су искључиво за улаз у двориште и на истима
се не може паркирати ни власник ни корисник стамбеног објекта (стана или куће) коме је остављен улаз.
VII ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА

Члан 30.
Предузеће је дужно да обезбеди и спроведе
уклањање непрописно паркираних возила корисника
са зелених или других јавних површина по налогу
овлашћеног лица, као и возила корисника који поступају супротно члану 29. ове Одлуке.
Предузеће може да са јавних паркиралишта
уклони возило или изврши постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила корисника који
користи јавна паркиралишта супротно одредбама ове
Одлуке, уз обезбеђење фото снимака и сачињавање
записника са лица места од стране контролора.

Члан 31.
Предузеће задржава право да на јавном паркиралишту изврши постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила корисника који користи
јавна паркиралишта, а за кога се увидом у информативни систем контроле и наплате Предузећа утврди
да има издату, а неплаћену дневну карту, уз обезбеђење фото снимака и уз сачињавање записника са лица
места од стране контролора.
Предузеће је дужно да на возило на којем су
постављени уређаји којима се спречава одвожење

возила, испод брисача на предњем ветробранском
стаклу видно истакне обавештење да су на возилу
постављени уређаји, као и број телефона на који
може да се позове овлашћени радник предузећа који
ће након што је корисник измирио обавезе (извршио
уплату) уклонити уређаје који су постављени на
возилу.
Уколико се власник не појави у току радног
времена наплате паркирања (до 15 часова), возило на
којем су постављени уређаји којима се спречава
одвожење возила, дневна карта биће наплаћена и за
наредне дане, док се не појави власник возила и
измири све доспеле обавезе.
Уколико се власник возила не појави у року од
три дана од дана постављања уређаја којима се
спречава одвожење возила, возило на коме су
постављени уређаји којима се спречава одвожење
возила биће уклоњено специјалним возилом на за то
одређено место, при чему се приликом преузимања возила плаћају и трошкови услуге пребацивања.
Радни налог за специјално возило ради уклањања возила из претходног става овог члана издаје
овлашћено лице Предузећа.
Период започете интервенције на уклањању
непрописно паркираног возила дефинише се од
момента када се постави прва хватаљка на точак
возила, па све док возило не буде спуштено на
платформу специјалног возила за уклањање.
Даље уклањање возила ће се обуставити
уколико корисник непрописно паркираног возила
дође на место интервенције, а пре него што је
возило спуштено на платформу специјалног возила,
уколико изврши плаћање за започету интервенцију.
У случају из претходног става овог члана примењује се цена за започету интервенцију из важећег ценовника Предузећа.
Уклоњена возила Предузеће односи и чува на
за то одређено место.
На месту предвиђеном за чување возила,
Предузеће мора обезбедити чуварску службу.

Члан 32.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не
сноси одговорност за оштећење или крађу возила и
нестанак ствари из возила на јавном паркиралишту.
Предузеће сноси материјалну одговорност за
евентуална оштећења возила приликом одношења
непрописно паркираних возила, од момента започињања уклањања, током чувања уклоњеног возила на
депоу, све до момента преузимања возила од стране
корисника.
Предузеће не сноси материјалну одговорност
за евентуална оштећења возила која се догоде приликом одношења непрописно паркираних возила (хаварисаних и напуштених), уколико се возило налази у
таквом стању да није могуће уклонити га без

20. februar 2014.
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оштећења што доказује фото снимком и сачињавањем записника са лица места од стране контролора.
Корисник уклоњеног возила дужан је да
плати:
• казну за непрописно паркирање;
• трошкове уклањања возила;
• трошкове складиштења и чувања возила.
Висина трошкова из претходног
утврђује се ценовником Предузећа.

става

VIII НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке
врши надлежна организациона јединица Општинске
управе.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке,
као и над обављањем ове комуналне делатности
врши комунална и саобраћајна инспекција.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални,
односно саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1.нареди извршење обавеза утврђених овом
Одлуком и предузимање мера за отклањање недостатака;
2.нареди уклањање возила и других ствари;
3.предузме друге мере у складу са законом и
прописима општине Велико Градиште.
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• поступи супротно одредбама члана 12. став
3. и став 4.ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 16.
ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 17.
ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 29.
ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно лице
у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 5.000,00 до
20.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара.

Члан 36.
Новчаном казном од 10.000,00 до 20.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће ако не
поступи у складу са чланом 11. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара
одговорно лице у Предузећу.

Х ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.

Када је на јавном паркиралишту возило паркирано, односно остављено супротно забранама из
члана 29. ове Одлуке, инспектор ће наложити кориснику да возило одмах уклони.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о јавним паркиралиштима бр. 352/2004-01 од 07.06.2004. године.

Уколико се корисник не налази на лицу места
или одбије да уклони возило из става 4. овог члана,
инспектор ће донети решење којим ће наложити да
се возило уклони у најкраћем могућем року, који се
може одредити и на минуте, под претњом принудног
извршења. Ово решење се уручује или на погодан
начин причвршћује на возило, уз назначење дана и
часа када је причвршћено и тиме се сматра да је
достављање уредно извршено.

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

Ако лице из става 4. овог члана не поступи по
датом налогу, инспектор ће одредити да се возило
или друга ствар уклони о трошку корисника односно
власника, на место које је за то одређено.

Члан 34.
Када инспектор установи повреду одредаба
ове Одлуке овлашћен је да:
• поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка за прекршаје утврђене овом Одлуком;
• обавести други надлежни орган да предузме
мере из своје надлежности.

IХ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00
динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:

Члан 38.

Образложење
уз Одлуку о јавним паркиралиштима
Законом о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11) регулисано је:
• да је управљање јавним паркиралиштима
стварање и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа, као и да јединица локалне
самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и квалитет
комуналних услуга и начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности.
Законом о комуналним делатностима такође је
регулисано и:
• да се поверавање обављања комуналне
делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности.
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• да скупштина јединице локалне самоуправе
одлукама прописује начин обављања комуналне
делатности, као и општа и посебна права и обавезе
вршилаца комуналне делатности и корисника услуга
на својој територији, укључујући и начин плаћања
цене комуналне услуге, начин вршења контроле
коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају.
• да се Одлука скупштине јединице локалне
самоуправе, која прописује општа и посебна права и
обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника комуналних услуга непосредно примењује на све
уговорне односе вршилаца комуналне делатности са
корисницима комуналних услуга као општи услови
пословања.

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010) и чл. 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине В.Градиште бр. 9/2008), уз прибављено
мишљење Локалног савета за запошљавање бр. 062/2014-01-1 од 31.01.2014. године,
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници одржаној дана 14.02.2014. године доноси,

Законом о локалној самоуправи ( Сл.гласник
РС, бр. 129/07) у члану 20. став 1. тачка 5. регулисано је да општина преко својих органа уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности
(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање
и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,
линијски градски и приградски превоз путника у
друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
доношења исте.

На основу извршене анализе саобраћаја у
наведеним улицама, утврђено је да је потребно
извршити регулисање паркирања тако што ће се увести систем наплате паркирања и тиме извршити растерећење саобраћаја у зонама паркирања, на око 250
паркинг места у првој фази.
Очекује се да ће се смањити број возила која
оптерећују саобраћај и утичу на несметано одвијање
истог, а такође створиће се и позитиван финансијски
ефекат од убране таксе.
Спровођењем ове одлуке створиће се услови
за запошљавање, најмање два радника – теренских
котролора наплате паркинга.
Број: 344-7/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2014.ГОДИНУ
Члан 1
Усваја се Локални акциони план за запошљавање општине Велико Градиште за 2014. годину.

Члан 2

Образложење
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине В.Градиште бр. 9/2008), Одељење
за привредни и економски развој и дијаспору је израдило нацрт Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2014. годину. Након
прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање, предлог Локалног акционог плана за
запошљавање достављен је Скупштини општине на
усвајање, а у складу са чл.41 став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(Сл.гласник РС бр.36/2009).
Локални акциони план је у израђен у складу са
Националним планом за запошљавање за 2014.годину који је усвоје 25.12.2013.године на седници Владе
Републике Србије ("Службеном гласнику РС", бр.
118/2013 од 30.12.2013. године). Националним планом запошљавања за 2014. годину је предвиђено да
јединица локалне самоуправе, може до 28. фебруара
2014. године, преко надлежне филијале НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање
за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања. Из тог разлога је
неопходно да се Локални акциони план за запошљавање општине Велико Градиште ступа на снагу пре
наведеног датума.
Због наведеног предлаже се доношење
Одлуке О усвајању Локалног акционог плана за
запошљавање Општине Велико Градиште за
2014.годину као у диспозитиву.
Број: 112-5/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

20. februar 2014.
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној 14.02.2014. године, донела је

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

О б
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм отуђења
неизграђеног грађвинског земљишта у јавној својини
за 2014. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
дана 29.01.2014. године.

Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини које ће се отуђити у 2014. години јавним надметањем-лицитацијом је:
Red. Katastarska
broj op{tina

Potes
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Parcela
Po~etna
koja se daje Povr{ina
cena*
(ar)
za
(euro/ar)
pro{irewe

р а

з л о ж

е њ

е

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште на седници одржаној
29.01.2014. године донео је Програм отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2014. годину. Намена катастарских парцела из овог Програма од редног броја 1 до 8 је за
изградњу објеката предвиђених Изменом и допуном
Плана генералне регулације дела насеља Велико
Градиште, а под редним бројем 9 је закуп на једну
годину. Парцела под редним бројем 10 отуђује се
непосредном погодбом.
Ценећи све околности и чињенице од битног
утицаја за утврђивање вредности отуђења земљишта
у јавној својини, као и локације ових парцела, од
стране Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште, утврђена је и напред
наведена цена.
Како је Законом о јавним предузећима прописано да Скупштина даје сагласност на Програме јавних предузећа, предлаже се доношења Решења, како
је у предлогу дато.
Број: 464-11/2014-01-1

1

Велико
Градиште Водоторањ

2149/5

8,33

2.000,00

2

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/83

5,33

1.200,00

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

3

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/82

5,28

1.200,00

4

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/78

4,65

1.200,00

5

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/75

4,70

1.200,00

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана 40. ст. 1. тач. 23. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште
на 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године,
донела је,

6

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/66

4,56

1.200,00

7

Велико
Градиште

Бабино
мочило

3694/134

4,94

1.200,00

8

Велико Бели багГрадиште
рем

2266

5,23

4.000,00

9

Велико
Градиште Auto kamp 2374/26

10,41 5.000,00

10

Велико
Бошка
Градиште Вребалова

2,55

1894/2

5.000,00

* у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате.

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА
2013/2014. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Даје се сагласност, Предшколској установи
„Мајски цвет“ Велико Градиште, на Анекс Годишњег
плана рада за 2013/2014 годину, којег је усвојио
Управни одбор Предшколске установе „Мајски цвет“
на седници одржаној 23.12.2013. године.

Члан 2.
Ово решење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“

28

Broj 1

20. februar 2014.

Образложење
Правни основ за доношење решења у предлогу је садржан у члану 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) којим је предвиђено да
Скупштина општине Велико Градиште разматра
извештаје о раду и даје сагласности на Програме
рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Предшколске установе
„Мајски цвет“ из Великог Градишта поднео је оснивачу Анекс Годишњег плана рада Предшкoлске установе „Мајски цвет“ за 2013/2014 годину, којег је
усвојио на својој седници одржаној дана 23.12.2013.
године.
Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење као у предлогу.
Број: 60-2/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007) и члана 40. ст. 1. тач. 11. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела
је,

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МАЈСКИ
ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Даје се сагласност, Предшколској установи
„Мајски цвет“ Велико Градиште, на измене и допуне
Статута, које је усвојио Управни одбор Предшколске
установе „Мајски цвет“ на седници одржаној
23.12.2013. године.

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

вачу Измене и допуне Статута, које је усвојио на
својој седници одржаној дана 23.12.2013. године.
Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење као у предлогу.
Број: 60-3/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 40
став 1 тачка 29 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.
9/2008), на захтев Основне школе школе „Миша
Живановић“ из Средњева а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
својој 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ МАЈИЛОВАЦ
Члан 1.
Разрешава се чланства у Школском одбору
Основне школе „Вук Караџић“ у Мајиловцу представник из реда запослених и то:
1. Божиловић Горица, наставник разрадне
наставе.

Члан 2.
У Школски одбор Основне школе „Вук
Караџић“ у Мајиловцу именују се представник из
реда запослених и то:
1. Станишић Оливера, наставник српског језика из Пожаревца.

Члан 3.
Мандат именованог члана Школског одбора
траје до истека мандата органа управљања.
Чланство у Школском одбору може престати и
пре истека мандата, а у случајевима предвиђеним
Законом.

Члан 4.

Образложење

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

Правни основ за доношење решења у предлогу је садржан у члану 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) којом је
предвиђено 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.
Управни одбор Предшколске установе
„Мајски цвет“ из Великог Градишта поднео је осни-

Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано је да је орган
управљања школом Школски одбор. Школски одбор
као орган управљања установом има девет чланова
укључујући и председника.
Чланове органа управљања установе именује
и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе.

О б р а з л о ж е њ е

20. februar 2014.
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Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.
Чланове из реда запослених предлаже васпитно образовно веће, односно наставничко веће, а из
реда родитеља савет родитеља.
Чланови органа управљања бирају председника од укупног броја чланова органа управљања.
Како је у конкретном случају овлашћени предлагач, Основна школа „Вук Караџић“ из Мајиловца ,
у складу чланом 55. став.3 тачка.4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), поднела
иницијативу за разрешење члана Школског одбора
пре истека мандата, а из разлога предвиђених законом, као и именовање новог члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца, то се
предлаже се Скупштини да сагласно одредби члана
54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013) донесе решење какво је предлогом дато.
Такође се Скупштини предлаже, да у складу
са чланом 55 ст. 3 тачка.4 Закона, разреши члана
Школског одбора, на предлог овлашћеног предлагача из члана 1. ст. 1. тач. 1. диспозитива овог решења
а да на његово место именује лице из чл. 2. ст. 1. тач.
1. диспозитива решења.
Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење као у предлогу.
Правна поука: Против овог решења жалба
није допуштена већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 610-3/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 12. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС", бр. 42/91 и 71/94. види: чл.
190. закона - 79/2005-12)., члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012), члана 78. Закона о култури ("Службени
гласник РС", бр. 72/2009) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 –
31.12.2013. ГОДИНЕ
1.
Даје се сагласност на Извештај о раду и
Финансијски извештај Јавне установе Културни центар Велико Градиште за период од 01.01.2013 –
31.12.2013. године, који је усвојио Управни одбор
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Јавне установе Културни центар Велико Градиште на
седници одржаној 28.01.2014. године.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута општине
Велико Градиште (''Службени гласник општине
Велико Градиште број 9/2008) којим је утврђено да
Скупштина општине даје сагласност на програм
рада и извештај о раду јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Културни центар Велико Градиште на седници одржаној дана
28.01.2014. године је усвојио Извештај о раду и
Финансијски извештај Јавне установе Културни центар Велико Градиште за период од 01.01.2013 –
31.12.2013. године, па се предлаже Скупштини
општине да на исти да сагласност.
Број: 022-2/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. гласник РС'', број 111/09, 92/11 и
93/2012), члана 16. Одлуке о ванредним ситуацијама
и организацији цивилне заштите на територији
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 3/2011), члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (''Општински службени гласник'', бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2013.
ГОДИНУ
1.
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште за 2013.
годину.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 15. Закона о ванредним ситуацијама
(''Сл. гласник РС'', број 111/09, 92/11 и 93/12) и члану
20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
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бр. 129/07). Наиме чланом 20 Закона о локалној
самоуправи, предвиђено је да јединица локалне
самоуправе, општина, организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно
ублажавање њихових последица.
Како је чланом 16. Одлуке о ванредним
ситуацијама и организацији цивилне заштите на
територији општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број 3/2011),
прописано да у области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне
средине Скупштина општине Велико Градиште разматра извештаје Општинског штаба за ванредне
ситуације о предузетим мерама и последицама ванредних ситуација, а у складу са чланом 18. и сагласно члану 40. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште број
9/2008), то се предлаже Скупштини општине да
усвоји Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације
општине Велико Градиште за 2013. годину.
Број: 82-3/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 15. Закона о ванредним ситуацијама
(''Сл. гласник РС'', број 111/09, 92/11 и 93/12), члану
14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и члану
20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/07). Наиме чланом 20 Закона о локалној
самоуправи, предвиђено је да јединица локалне
самоуправе, општина, организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно
ублажавању њихових последица.
У циљу остваривања права и дужности
општине у питањима заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне
средине на њеној територији, јединица локалне
самоуправе доноси планове и програме развоја
система зааштите и спасавања на својој територији.
Како је чланом 18. и чланом 40. Статута
општине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008), заштита и
спасавање од елементарних и других већих непогода
у надлежности општине, то се предлаже Скупштини
општине да усвоји План рада Штаба за ванредне
ситуације општине Велико Градиште за 2014. годину.
Број: 82-4/2014-01-1

На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. гласник РС'', број 111/09, 92/11 и
93/2012), члана 14. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, бр.
98/10), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Општински службени
гласник'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ
1.
УСВАЈА СЕ План рада Штаба за ванредне
ситуације општине Велико Градиште за 2014. годину.

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Сл.гл.бр.111/09, 92/2011 и 93/2012), а у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на
територији Општине Велико Градиште („Службени
гласник Општине Велико Градиште бр.3/2011“.) и у
складу са чланом 18. став 1 тачка 20. Статута
Општине Велико Градиште („Службени гласник
Општине Велико Градиште бр.9/2008“)
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној 14.02.2014. године, донела
је

20. februar 2014.
Решењеo постављењу заставника Саше
Крсмановића из Великог Градишта,
представника Војске Србије из састава ВП 5302
Пожаревац, за члана Oпштинског штаба за
ванредне ситуације општине Велико градиште
.
Члан 1.
Заставник Саша Крсмановић из Великог
Градишта, представник Војске Србије из састава
ВП 5302 Пожаревац, поставља се за члана
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Велико Градиште, због потребе проширења и унапређење рада истог.
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Скупштина општине Велико Градиште на
својој 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Разрешава се дужности заменик члана
Изборне комисије општине Велико градиште и то:
1.Богдана Милића из Великог Градишта

Члан 2.

Члан 2.

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

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

Образложење

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Скупштине општине Велико
Градиште формиран је Општински штаб за ванредне ситуације Општине Велико Градиште,
(“Службени гласник Општине Велико Градиште“,
бр. 3 од 28.03.2011.“).
Овлашћени предлагач,у циљу побољшања
континуираног рада Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Велико Градиште, предлаже
постављење заставника Сашу Крсмановића из
Великог Градишта, представника Војске Србије за
члана Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Велико Градиште.
Како је чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о
ванредним ситуацијама и организацији цивилне
заштите на територији Општине Велико Градиште
(„Службени гласник Општине Велико Градиште
„бр.3/2011.) прописано да Скупштина општине
поставља и разрешава, припаднике Општинског
штаба за ванредне ситуације, предлаже се доношење
решења како је у предлогу дато.

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је
питање оснивања радних тела Скупштине општине,
избор 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 бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких
група, ако законом или овим статутом није другачије
предвиђено, већином гласова присутних одборника
на мандатни период од четири године.Истим
Статутом у члану 52. предвиђено је да Скупштина
може и пре истека рока на који су именовани разрешити поједине чланове радног тела и именовати
нове путем појединачног кандидовања и именовања,
како због тога што нису уредно долазили на седнице
радних тела, тако и из других оправданих
разлога.Како је од стране Милић Богдана дана
31.01.2014.године поднета оставка на место заменика члана Општинске Изборне комисије то су се стекли услови за доношење решења какво је у диспозитиву дато.
На основу горе цитираних законских одредби
предлаже се доношење решења како је у предлогу
дато.

Број: 82-5/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

Број: 013-4/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

На основу члана 14 Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 20
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико градиште“, бр.9/2008),

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
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На основу члана 14 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 20
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште на 22.ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела
је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
У Изборну комисију општине Велико
Градиште у стални састав именује се:
- За заменика – МИРКО ЈЕНИЋ из Великог
Градишта Избор за бољи живот-Бoрис Тадић ДС,

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

На основу члана 32. Закона о легализацији
објекта (''Сл. Гласник РС'', бр.95/2013) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште“ број 9/2008), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште, на захтев ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 22.-ој седници одржаној дана 14.02.2014. године, доноси

ОДЛУКУ
о накнадама за уређивање грађевинског
земљишта при легализацији објекaта на
подручју општине Велико Градиште
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се обавезе плаћања и
прописују критеријуми и мерила за обрачун и уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта при легализацији објекта на подручју општине Велико Градиште.

Образложење

Члан 2.

Законом о локалним изборима утврђено је
право скупштине јединице локалне самоуправе да
именује чланове изборне комисије. Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова, које именује скупштина на предлог
одборничких група у скупштини јединице локалне
самоуправе, сразмерно броју одборника.
Чланови изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право,
као и пребивалиште на територији јединице локалне
самоуправе.
Изборна комиисија има секретара који учествује у раду комисије без права одлучивања.
Председник, чланови изборне комисије и секретар
имају заменике. Надлежност Изборне комисије одређена је чланом 15 Закона о локалним изборима.

Инвеститори објекта који су поднели захтев за
легализацију објекта који се налази на територији
општине Велико Градиште, у обавези су по добијању
обавештења од стране Општинске управе Велико
Градиште да постоји могућност легализације објекта, да у року од 30 дана од дана достављања обавештења закључе са ЈП ''Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште“ Уговор о утврђивању међусобних односа и плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта при легализацији објекта на подручју општине Велико Градиште.

Правна поука: Против овог Решења допуштена је жалба надлежном Управном суду, у року од 24
часа од доношења Решења.
Број: 013-5/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

Члан 3.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације плаћа се по 1м2 изграђене бруто површине објекта свих етажа одговарајуће намене, односно простора који је изграђен.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за објекте код којих је
при изградњи одступљено од издате грађевинске
дозволе умањује се за бруто грађевинску површину
која је назначена у издатој грађевинској дозволи.

Члан 4.
Висина накнаде за уређивање грађевинског
земљишта при легализацији објекта утврђује се на
основу следећих критеријума: степена комуналне
опремљености, годишњих програма за уређивање
грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене
и површине објекта.

20. februar 2014.
На основу критеријума из става 1. овог члана,
утврђена су мерила за уређивање висине накнаде, за
уређивање грађевинског земљишта у поступцима
легализације, и то:
-У Великом Градишту и Белом Багрему где је
изграђена комплетна инфраструктура: за пословне
објекте 500,00 динара; стамбене објекте са једним
станом 300,00 динара; стамбене објекте са више станова 400,00 динара; економске и помоћне објекте
30,00 динара;
-У осталим деловима Великог Градишта и
Белог Багрема, насељима Пожежено и Кусиће: за
пословне објекте 300,00 динара, стамбене објекте са
једним станом 200,00 динара, стамбене објекте са
више станова 250,00 динара, економске објекте 20,00
динара.
-У осталим насељима: за пословне објекте
200,00 динара, стамбене објекте са једним станом
100,00 динара, стамбене објекте са више станова
180,00 динара, економске објекте 10,00динара.

Члан 5.
Накнада за уређење грађевинског земљишта
за легализацију стамбених објеката износи:
-за објекте до 100 м² 40%, од обрачунате
накнаде из члана 4. ове Одлуке.
-за објекте преко 100 м² накнада износи 40%
од обрачунате накнаде из члана 4. ове Одлуке за 100
м², а за разлику површине накнада се обрачунава у
складу са чланом 4. ове Одлуке.

Члан 6.
За објекте са једним станом, који се легализују, а нису прикључени на канализациону мрежу,
поред накнаде за уређење грађевинског земљишта из
члана 4. и члана 5. ове Одлуке плаћа се и накнада за
прикључак на канализациону мрежу од 1.000,00 евра
у динарској противвредности по средњем курсу
НБС, а за објекте са више станова поред накнаде од
1.000,00 евра плаћа се накнада од 200,00 евра по свакој стамбеној јединици.
Уколико се накнада из овог члана плаћа једнократно обавезник има право на умањење обрачунатог износа за 20%.

Члан 7.
Накнада по овој Одлуци се плаћа једнократно
или у ратама.
-За износе до 15.000,00 динара може се одобрити плаћање до 10 месечних рата,
-За износе од 15.001,00 динара до 30.000,00
динара може се одобрити плаћање до 15 месечних
рата,
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За износе од 30.001,00 динара до 60.000,00
динара може се одобрити плаћање до 20 месечних
рата,
За износе од 60.001,00 динара до 100.000,00
динара може се одобрити плаћање до 30 месечних
рата,
За износе преко 100.001,00 динара може се
одобрити плаћање до 40 месечних рата.
Рате подлежу усклађивању на почетку сваке
године у складу са утврђеном стопом инфлације у
претходној години.

Члан 8.
Умањење накнаде не односи се на пословни
простор или други простор који је изграђен без грађевинске дозволе и који се налази у породичном
стамбеном објекту, и не користи се за становање.
Ослобађају се накнаде за уређивање грађевинског земљишта при легализацији објекта и објекти
изграђени и реконструисани из средстава буџета
општине Велико Градиште, републичког буџета,
буџета месних заједница, средстава самодоприноса,
средстава хуманитарних организација и средстава
јавних предузећа чији је оснивач општина Велико
Градиште.
Верски објекти, спортски објекти се ослобађају накнаде за уређивање грађевинског земљишта
при легализацији објекта.

Члан 9.
Општинско веће општине Велико Градиште
може делимично или у целости ослободити накнаде
за уређивање грађевинског земљишта при легализацији објекта власнике бесправно изграђених производних објеката и власнике бесправно изграђених
економско-пољопривредних објеката у селима.

Члан 10.
Наплату накнаде за уређивање грађевинског
земљишта при легализацији објекта као и остале
стручне послове везане за спровођење ове Одлуке
врши ЈП ,,Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште“.
Доказ о уређивању међусобних односа са ЈП
,,Дирекцијом за изградњу општине Велико
Градиште“ је услов за легализацију објекта.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,,Службеном гласнику општине
Велико Градиште“. Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важе чланови 19.а и 19.б Одлуке
434-13/2010-01 од 27.05.2010 године.
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Образложење

Правни основ за доношење Одлуке из предлога су одредбе члана 32. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 95/2013) према
којима јединица локалне самоуправе је дужна да
донесе општи акт којима ће уредити мерила за одређивање висине накнаде, услове под којима се може
остварити право на умањење накнаде као и начин
плаћања те накнаде.
Одредбама Закона о легализацији објеката
обухваћени су сви објекти изграђени, односно реконструисани, односно дограђени без грађевинске дозволе, или одобрења за градњу до 01.11.2013 године.
Легализација у смислу одредби Закона подразумева поред накнадног издавања грађевинске дозволе за објекте из предходног става и прибављање употребне дозволе за објекте односно њихове делове
који се користе без употребне дозволе.
Пошто су одредбе Закона доста строге, а важност радње које могу предузимати власници објеката
су ограничене на временски рок од једне године, то
је неопходно донети Одлуку каква је у предлогу дата
чиме ће општина Велико Градиште омогућити наставак поступка легализације објеката, који се воде пред
надлежним органом Општинске управе.
За реализацију ове Одлуке нису предвиђена
средства буџета општине Велико Градиште, пошто
се поступак води по захтевима физичких и правних
лица, који и сносе трошкове поступка у складу са
одредбама Закона о управном поступку.
Из напред изнетог предлаже се Скупштини
општине да донесе Одлуку каква је у предлогу дата.
Број: 06-9/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (''Општински
службени гласник'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
22.-ој седници одржаној 14.02.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
И КИОСКА НА ПОДРУЧЈУ ВЕЛИКОГ
ГРАДИШТА ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019.
ГОДИНЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм постављања
привремених објеката и киоска на подручју Великог
Градишта за период од 2014. до 2019. године, коју је
донео Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште дана 11.02.2014. године.

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

Образложење
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште на седници одржаној
11.02.2014. године донео је Програм постављања
привремених објеката и киоска на подручју Великог
Градишта за период од 2014. до 2019. године. Овим
Програмом утврђују се локације – места и услови за
постављање привремених објеката, њихова врста,
тип и намена на јавним површинама у великом
Градишту и СЦР „Бели багрем“.
Како је Законом о јавним предузећима прописано да Скупштина даје сагласности на Програме
јавних предузећа, предлаже се доношења Решења,
како је у предлогу дато.
Број: 350-5/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр 129/2007) и
члана 80. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 22.-ој седници донела је дана 14.02.2014. године

ДЕЛИМИЧНО Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1.
За члана Општинског већа општине Велико
Градиште бира се:
1.Ненад Михајловић из Великог Градишта,
професор историје.

20. februar 2014.
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2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3.
Решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Велико Градиште''.

Образложење
Престанком мандата члану Општинског већа
Животић Љубиши из Великог Градишта пре истека
времена на који је изабран, услед подношења оставке, стекли су се услови, сагласно члану 45. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007) за избор новог члана Општинског већа
Општине Велико Градиште.
Кандидата за члана Општинског већа
Општине Велико Градиште предложио је
Председник општине Велико Градиште.
Број: 020-5/2014-01-1
SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi} ,s.r.
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