
Godina X Broj 8          VELIKO GRADI[TE                      23. jul 2013.

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE VELIKO GRADI[TE

                    
                  �� ������ �	��� 76 
����� � �������� ������� („�	������ �	����� 
��“ ���� 54/09), � �	��� 6 ��	��� � ����� ������� ��	��� �������� �� 2011. 
������ (�	������ �	����� ������� ��	��� �������� ���� 12/2010) � �	��� 40 
������� ������� ��	��� �������� („�	������ �	����� ������� ��	��� 
��������“, ���� 9/2008),  
                 �� 14. ������� ��������� ������� �������� 17.06.2013.������ 
 ��������� ������� �������:  
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2012.��+!�" 

 
 .%� ! ��$�%�"'"  �!/�+% ! �%�/�+% 

 
 

���������                     �	�
� ���  ���	���� % 

������������                   �	�����       
  ������� ������	� 
� ����.��. 5,011,458.73 5,011,458.73   

711 ����� �� ��	���
,���� � 
��. ����
� 115,600,000.00 113,624,910.83 98.29 
711110 ��	�� �� ��	��� 90,000,000.00 90,043,426.69 100.05 
711120 ��	�� �� �	����� �� �����
��� ���
���
� 12,000,000.00 12,431,808.89 103.60 
711140 ��	�� �� �	����� �� ������� 5,000,000.00 3,922,467.14 78.45 
711180 �������	���� 100,000.00 427.00 0.43 
711190 ��	�� �� �	��� �	����� 8,500,000.00 7,226,781.11 85.02 

          
712 ����� �� ���� ������ 0.00 0.00   
712 ��	�� �� ���� ��	���       

          
713 ����� �� ������� 21,700,000.00 21,862,134.34 100.75 

713100 ��	�� �� ������� 9,000,000.00 8,531,256.05 94.79 
713300 ��	�� �� ������ � ������ 2,200,000.00 1,476,950.59 67.13 
713400 ��	�� �� �����
�� �	��� 10,500,000.00 11,853,927.70 112.89 

          
714 ����� �� ����� � ������ 19,300,000.00 16,013,141.62 82.97 

7144 ��
�� �������� 
����  500,000.00 256,147.84 51.23 
714440 �	���
�� �� �	�
������	�� ���
�
� 200,000.00 0.00 0.00 
714513  �������� 
���� �� �	���� ��
�	��� ����� 10,000,000.00 8,517,412.00 85.17 
714514 !������ ������� �� �	����� ����� 4,000,000.00 3,968,326.00 99.21 
714547 "������ �� �������� ����
�� �	����� 2,000,000.00 1,613,782.44 80.69 
714543 "������ �� �	����� ������ ��#.���#. 100,000.00 8,522.40 8.52 
714552 $�	������ 
���� 1,500,000.00 1,845,645.00 123.04 
714562 ����%�� ������� �� ���
�
� ����
�� �	����� 1,000,000.00 -196,694.06 -19.67 
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716 ����� ������ 7,000,000.00 4,547,015.05 64.96 
716110  ������� 
���� �� ��	�� 7,000,000.00 4,547,015.05 64.96 

          
733 �������� � �������� 217,598,000.00 217,441,716.00 99.93 

733151 &���'� 
	�����	� �� (���%��� �� ������ 200,000,000.00 199,843,716.00 99.92 

733152 )	��� 
���'� 
	�����	� �� (���%��� � �� 4,448,000.00 4,448,000.00 100.00 

733154 &���'� �������� 
	�����	� 13,150,000.00 13,150,000.00 100.00 
733251 Ka��
��� 
	�����	� 0.00 0.00 0.00 

          
741 ���	��� �� ������� 34,100,000.00 27,420,770.10 80.41 

741150  ���
� �� �	���
�� %�*�
� ���
��� 1,800,000.00 722,563.38 40.14 
741522 �	����� �� ������ � ����� ��#.���#. 2,200,000.00 3,059,638.70 139.07 
741531  ������� 
���� �� ��	��'��� �	��
�	� 600,000.00 692,292.40 115.38 
741534 "������ �� ��	��'��� �	���������� ���#��
� 16,000,000.00 10,839,658.21 67.75 
741511 "������ �� ��	��'��� ����	���� ��	����� 13,000,000.00 11,655,621.93 89.66 
741541  ������� 
���� �� ��	��.�%�� � ���.��	�� 500,000.00 450,995.48 90.20 

          
742 ������� ������ � ������ 202,700,000.00 38,009,333.08 18.75 

742150 
�	����� �� ������ � ����� �����	�
���
�,������ �
����� � 
������ ���.�	��
�	� 190,000,000.00 28,947,115.59 15.24 

742251 ���
����� �������
	�
���� 
���� 4,000,000.00 2,467,674.32 61.69 
742253 "������ �� �	����� �	���������� ���#��
�  8,500,000.00 6,435,821.05 75.72 
742351 �	����� ���
������ �	���� ��	��� 200,000.00 158,722.12 79.36 

          
          

743 ���	��� �� �������	 
���� ���.� ���
��.��� 2,500,000.00 2,902,651.00 116.11 
743324 �	���� �� ���.����� �� %��%.���%	�'��� 2,400,000.00 2,889,651.00 120.40 
743351 "��+��� ����� �� �	��-������ �� 100,000.00 13,000.00 13.00 
743352 "��+��� ����� �� �	��-���
�
� �� ����	� 0.00     

745 ������� ���������� ���	��� 500,000.00 1,552,905.30 310.58 
745151 ��
�� �	����� � ��	��
 ���
��� 500,000.00 1,552,905.30 310.58 

          
  ��� ! "�#$%& �'&()�& 620,998,000.00 443,374,577.32 71.40 
          

920 �����*� �� ������� ���������
� ������� 300,000.00 1,483,746.95 494.58 
921951 �	����� �� �	����� ������ � ����
�� 300,000.00 1,483,746.95 494.58 

          
  ��� ! "�#$%& �'&()�& & �'&�!+! 621,298,000.00 444,858,324.27 71.60 
          
  $#$�,& -$.�"�#& �'&()�&  626,309,458.73 449,869,783.00 71.83 
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1 2 3 4 5 6       

                  

1 1.1       �#$�0"&,! )�0"&,�       

    110     
&������ � ��
�������� ������, ���������*� � 
���
���� ������� � ���1�� �������       

      1 411 ��
� � ������ ��������� 4,550,000.00 4,411,859.51 96.96 

      2 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 830,000.00 789,725.61 95.15 

      3 416 "��	��� � %����� (�������� ��%�	����) 1,000,000.00 691,970.00 69.20 

      4 421 �
��� 
	������ 100,000.00 89,489.55 89.49 

      5 422 &	������ ��
����� 100,000.00 750.00 0.75 

      6 423 ,���� �� �����	� 2,400,000.00 1,464,356.55 61.01 

      6/1 423 ��%�	�� �������� 2,000,000.00 1,884,987.94 94.25 

      7 426 -�
�	��� 500,000.00 345,272.65 69.05 

      7/1 426 -�
	���-��%�	�� �������� 0.00 0.00   

      8 481 
)�
����� ���
�+��� �
	������ 
�� 	������ 	�� 635,000.00 579,079.06 91.19 

      9 481 
)�
����� ���
�+��� �
	������ 
�� �	����%�	�� ������� 580,000.00 567,019.80 97.76 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 110: 
01 ���	��� �� ��2��       

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 110 12,695,000.00 10,824,510.67 85.27 

          $#$�,) 3!  6!�$ 1.1. 12,695,000.00 10,824,510.67 85.27 

          $#$�,) '!3��) 1 12,695,000.00 10,824,510.67 85.27 

2 2.1       �'�����,&#  & )�0"&,�#) ��%�       

    110     
&������ � ��
�������� ������, ���������*� � 
���
���� ������� � ���1�� �������       

      10 411 ��
� � ������ ��������� 3,200,000.00 2,761,946.87 86.31 

      11 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ���������� 575,000.00 494,392.75 85.98 

      12 415 "������ �� �������� 120,000.00 98,151.00 81.79 

      13 416 "��	���, %����� (���
����� ��'�) 650,000.00 274,460.00 42.22 

      14 421 �
��� 
	������ 2,000,000.00 1,632,755.66 81.64 

      15 422 &	������ ��
����� 500,000.00 480,270.04 96.05 

      16 423 ,���� �� �����	� 7,600,000.00 6,591,320.03 86.73 

      17 424 �������������� ����� 200,000.00 50,000.00 25.00 

      18 424 "������ �� �����������  8,000,000.00 1,300,000.00 16.25 

      19 426 -�
�	��� 1,400,000.00 1,393,430.02 99.53 

      20 426 -�
�	��� -,� 400,000.00 358,354.73 89.59 

      21 451 
��%������� ������ ���.�	�����'��� � �	�. 
,+��'� ���
��� � 	�������� �	����
��� 18,500,000.00 8,233,232.30 44.50 

      .21/1 451 ����' �� ��%����� 3,648,000.00 237,936.00 6.52 

      22 463 )�
����� � 
	�����	� ��
��� ������� ���
� 25,000,000.00 20,449,640.37 81.80 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 110: 
01 ���	��� �� ��2��       

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 110 71,793,000.00 44,355,889.77 61.78 

          $#$�,) 3!  6!�$ 2.1. 71,793,000.00 44,355,889.77 61.78 

  2.2 110     ������� ��2��
� �������:       

      23 499 �
��� %�*�
��� 	���	�� 1,000,000.00 527,419.45 52.74 

      24 499 &���'� %�*�
��� 	���	�� 40,802.04 0.00 0.00 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 110: 
01 ���	��� �� ��2�� 1,040,802.04 527,419.45 50.67 

          $#$�,)  6!�! 2.2. 1,040,802.04 527,419.45 50.67 
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  2.3 O40     �������� � ����       

      25 472 "������ �� %�*�
� �� ���� � ��	����� 4,650,000.00 4,634,321.08 99.66 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 040: 
01 ���	��� �� ��2�� 4,650,000.00 4,634,321.08 99.66 

          $#$�,)  6!�! 2.3. 4,650,000.00 4,634,321.08 99.66 

  2.4 474     ����������
� �������� �����
�       

      26 511 ��	��� ������ � �	�����
� 5,000,000.00 3,956,280.00 79.13 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 620: 
01 ���	��� �� ��2��                         07�������� �� �����	 ����� �����  5,000,000.00 3,956,280.00 79.13 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 620 5,000,000.00 3,956,280.00 79.13 

          $#$�,) 3!  6!�$ 2.4. 5,000,000.00 3,956,280.00 79.13 

  2.5.       �)"!4&5� ,��6!�&,&� )' !,&3!4&5!�!       

    )10 27 481 $���
 � ���������
 538,538.00 538,538.00 100.00 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 010: 
01 ���	��� �� ��2�� 538,538.00 538,538.00 100.00 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 010 538,538.00 538,538.00 100.00 

    )20 28 481 �
�	��
 300,000.00 280,000.00 93.33 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 020: 
01 ���	��� �� ��2�� 300,000.00 280,000.00 93.33 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 020 300,000.00 280,000.00 93.33 

    )70 29 481 �������� ����' ��	������ �
�������
�� 5,700,000.00 4,883,278.60 85.67 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 070: 
01 ���	��� �� ��2�� 5,700,000.00 4,883,278.60 85.67 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 070 5,700,000.00 4,883,278.60 85.67 

    160 30 481 ���
� ����� ����� ���� ���� ������������ �� �	���� ���
� 4,071,018.00 3,655,509.00 89.79 

                  

          
&����� ���������*� �� ���
���� 160: 
01 ���	��� �� ��2�� 4,071,018.00 3,655,509.00 89.79 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 160 4,071,018.00 3,655,509.00 89.79 

    810 31 481 ,���� 	��	������ � ���	
� 4,384,250.00 3,684,197.76 84.03 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 810: 
01 ���	��� �� ��2�� 4,384,250.00 3,684,197.76 0.00 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 810 4,384,250.00 3,684,197.76 88.38 

    820 32 481 ,���� ��
�	� ���� ���� ���. �� �	���� ���
� 267,800.00 263,150.00 100.00 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 820: 
01 ���	��� �� ��2�� 267,800.00 263,150.00 100.00 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 820 267,800.00 263,150.00 100.00 

    840 33 481 ��	��� � �	��� ����� ��������� 2,295,000.00 1,746,376.62 100.00 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 840: 
01 ���	��� �� ��2�� 2,295,000.00 1,746,376.62 100.00 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 840 2,295,000.00 1,746,376.62 100.00 

          $#$�,) 3!  6!�$ 2.5. 17,556,606.00 15,051,049.98 100.00 

          $#$�,) 3! '!3��) 2: 100,040,408.04 68,524,960.28 98.26 

3         )�0"&,�#! $�'!�!        

  3.1.       )�0"&,�#! $�'!�!        

    130     )��� ������       

      34 411 ��
� � ������ ��������� 48,800,000.00 44,521,585.74 91.23 

      35 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 8,800,000.00 8,085,807.60 91.88 

      36 413 "������ � ��
�	� - �������
 300,000.00 300,000.00 100.00 

      37 414 �������� ������ ���������� 1,800,000.00 1,224,085.00 68.00 

      38 415 "������ �� �������� 2,200,000.00 1,866,710.00 84.85 
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      39 416 "��	��� � %����� 325,000.00 322,138.50 99.12 

      40 421 �
��� 
	������ 8,940,000.00 6,211,665.55 69.48 

      41 422 &	������ ��
����� 500,000.00 499,205.00 99.84 

      42 423 ,���� �� �����	� 5,900,000.00 4,399,563.61 74.57 

      43 424 �������������� ����� 1,800,000.00 704,233.60 39.12 

      44 425 &���'� ���	���� � ��	������ 3,600,000.00 2,390,574.77 66.40 

      45 426 -�
�	��� 4,000,000.00 2,553,513.40 63.84 

      46 482 ��	���, �%������ 
���� � ����� ����
��
� �� ������ ����� ���
� �	���� 220,000.00 202,488.45 92.04 

      47 483 "��+��� ����� � ����� �� 	����� ���� 600,000.00 335,936.81 55.99 

      48 511 .�	a�� � �	��������� �%���
� 23,000,000.00 10,313,493.16 44.84 

      49 512 -����� � ��	��� 4,600,000.00 3,160,910.09 68.72 

           �����	��� �� ����-�����.��
�����
� 0.00 0.00   

      50 423 ,���� �� �����	� 600,000.00 279,316.51 46.55 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 410: 
01 ���	��� �� ��2�� 115,985,000.00 87,371,227.79 75.33 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 410 115,985,000.00 87,371,227.79 75.33 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.1.  115,985,000.00 87,371,227.79 75.33 

  3.2.       ���,� 3!5��,&4�       

    160     
)��� ����� ������ 
��� ���� 
������
����� 
 �� ������ ����       

      51 463 )�
����� � 
	����	� ��
��� ������� ���
� 10,000,000.00 9,061,104.62 90.61 

      51/1 463 -���� ��������� - 	���	�� 953,400.00 953,400.00 100.00 

      51/2 463 "������ �� ��	��'��� �	���������� ���#��
�  10,000,000.00 1,654,334.70 16.54 

          421-�
��� 
	������-2.000.000,00       

          423-,���� �� �����	�-1.000.000,00       

          424-�������������� �����-2.000.000,00       

          425-&���'� ���	���� � ��	������-4.000.000,00       

          426--�
�	���- 1.000.000,00       

          
&����� ���������*� �� ���
���� 160: 
01 ���	��� �� ��2��10.600.000,00;         04 �������� ���	��� 5.000.000,00 20,953,400.00 11,668,839.32 55.69 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 160 20,953,400.00 11,668,839.32 55.69 

    620     '����� ������       

      52 463 �������	���� 0.00     

          
&����� ���������*� �� ���
���� 620: 
01 ���	��� �� ��2��;  0.00 0.00   

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 620 0.00 0.00   

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.2. 20,953,400.00 11,668,839.32 55.69 

  3.3.       )�0"� $�6$ �       

                  

    320     $����� �������7���� �����       

      53 481 )�
����� ��
	������� �������� 210,000.00 193,580.10 92.18 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 320: 
01 ���	��� �� ��2�� 210,000.00 193,580.10 92.18 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 320 210,000.00 193,580.10 92.18 

    421 54   '����� ��1���������       

        424 �������������� ����� 2,200,000.00 1,878,202.47 85.37 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 421: 
01 ���	��� �� ��2�� 2,200,000.00 1,878,202.47 85.37 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 421 2,200,000.00 1,878,202.47 85.37 

    560 55   /��� �� ����� 7����� �������       

        424 �������������� ����� 3,000,000.00 2,854,958.61 95.17 
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&����� ���������*� �� ���
���� 560: 
01 ���	��� �� ��2�� 3,000,000.00 2,854,958.61 95.17 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 560 3,000,000.00 2,854,958.61 95.17 

    620     '����� ������       

      56 463 4632- ���
��� �������� 13,000,000.00 11,456,060.93 88.12 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 620: 
01 ���	��� �� ��2�� 13,000,000.00 11,456,060.93 88.12 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 620 13,000,000.00 11,456,060.93 88.12 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.3. 18,410,000.00 16,382,802.11 88.99 

  3.4.       #$6"$'!       

    820     $����� 
�����       

      57 411 ��
� � ������ ��������� 11,530,000.00 9,219,694.04 79.96 

      58 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 2,365,000.00 1,659,906.67 70.19 

      59 415 "������ �� �������� 190,000.00 141,806.00 74.63 

      60 416 "��	���, %����� � ��
�� 	������ 0.00 0.00 0.00 

      61 421 �
��� 
	������ 2,200,000.00 1,904,752.01 86.58 

      62 422 &	������ ��
����� 520,000.00 436,344.05 83.91 

      63 423 ,���� �� �����	� 910,000.00 659,484.21 72.47 

      64 424 �������������� ����� 2,290,000.00 2,098,282.65 91.63 

      65 425 &���'� ���	���� � ��	������ 650,000.00 516,489.95 79.46 

      66 426 -�
�	��� 887,000.00 843,673.14 95.12 

      67 482 ��	���, �%������ 
���� � ����� 10,000.00 0.00 0.00 

      68 511 .�	a�� � �	��������� �%���
� 3,505,000.00 466,400.00 13.31 

      69 512 -����� � ��	��� 648,000.00 553,093.15 85.35 

      70 515 ��
�� ������� �	���
�� 500,000.00 495,303.01 99.06 

          

&����� ���������*� �� ���
���� 820: 
01 ���	��� �� ��2�� 
04 �������� ���	���  
07 �������� �� �����	 ����� ����� 26,205,000.00 18,995,228.88 72.49 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 820 26,205,000.00 18,995,228.88 72.49 

          $#$�,) 3!  6!�$  3.4. 26,205,000.00 18,995,228.88 72.49 

  3.5.       J$ ��)'"�#& 4�,"!'        

    810     $����� ��
������� � �����       

      71 411 ��
� � ������ ��������� 2,220,000.00 2,027,578.27 91.33 

      72 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 400,000.00 362,931.00 90.73 

      73 414 �������� ������ ���������� 0.00 0.00   

      74 416 "��	��� � %����� 0.00 0.00   

      75 421 �
��� 
	������ 2,700,000.00 2,290,772.55 84.84 

      76 422 &	������ ��
����� 90,000.00 45,924.00 51.03 

      77 423 ,���� �� �����	� 2,230,000.00 2,286,500.00 102.53 

      78 424 �������������� ����� 9,000,000.00 8,717,126.12 96.86 

      79 425 &���'� ���	���� � ��	������ 700,000.00 614,810.00 87.83 

      80 426 -�
�	��� 160,000.00 21,402.48 13.38 

      81 511 .�	a�� � �	��������� �%���
� 900,000.00 422,584.80 46.95 

      82 512 -����� � ��	��� 0.00 0.00   

          

&����� ���������*� �� ���
���� 810: 
01 ���	��� �� ��2�� 
04 �������� ���	��� 18,400,000.00 16,789,629.22 91.25 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 810 18,400,000.00 16,789,629.22 91.25 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.5. 18,400,000.00 16,789,629.22 91.25 

  3.6. 473     "$'&�"&8#! )' !,&3!4&5!       

      83 411 ��
� � ������ ��������� 2,870,000.00 2,396,750.06 83.51 
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      3 1 ��� 0 6 1 

      84 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 530,000.00 429,018.28 80.95 

      84/1 414 �������� ������ ���������� 175,000.00 167,709.00 95.83 

      85 415 "������ 
	������ �� �������� 250,000.00 242,856.74 97.14 

      86 416 "��	��� � %����� 0.00 0.00   

      87 421 �
��� 
	������ 620,000.00 488,651.48 78.81 

      88 422 &	������ ��
����� 170,000.00 131,541.00 77.38 

      89 423 ,���� �� �����	� 3,622,000.00 3,621,989.81 100.00 

      90 424 �������������� ����� 2,030,000.00 2,026,431.04 99.82 

      91 425 &���'� ���	���� � ��	������ 100,000.00 18,950.00 18.95 

      92 426 -�
�	��� 138,000.00 90,312.70 65.44 

      92/1 511 .�	a�� � �	��������� �%���
� 0.00 0.00   

      93 512 -����� � ��	��� 0.00 0.00   

      94 515 "���
�	����� ������� 80,000.00 33,000.00 41.25 

          

&����� ���������*� �� ���
���� 810: 
01 ���	��� �� ��2�� 
04 �������� ���	��� 10,585,000.00 9,647,210.11 91.14 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 473 10,585,000.00 9,647,210.11 91.14 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.6. 10,585,000.00 9,647,210.11 91.14 

  3.7.       5� "�&'�#4&5! 3! &3 '!�+$ )�0"&,� "       

    620     '����� ���������       

      95 411 ��
� � ������ ���������  9,100,000.00 9,100,000.00 100.00 

      96 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ���������  1,650,000.00 1,650,000.00 100.00 

      97 414 �������� ������ ���������� 180,000.00 176,136.00 97.85 

      98 415 "������ �� �������� 580,000.00 545,757.00 94.10 

      99 416 "��	���, %����� � ��
�� 	������ 0.00 0.00   

      100 421 �
��� 
	������  1,100,000.00 1,061,515.55 96.50 

      101 422 &	������ ��
����� 80,000.00 23,500.00 29.38 

      102 423 ,���� �� �����	� 1,000,000.00 995,055.32 99.51 

      103 425 &���'� ��	������ 150,000.00 42,500.00 28.33 

      104 426 -�
�	��� 650,000.00 595,363.19 91.59 

      105 482 ��	���, �%������ 
���� � ����� 100,000.00 100,000.00 100.00 

      106 483 "��+��� ����� � ����� �� 	����� ���� 150,000.00 0.00 0.00 

      107 512 -����� � ��	��� 1,100,000.00 1,051,342.00 95.58 

      108 541 .��#��
� 100,000.00 0.00 0.00 

          

&����� ���������*� �� ���
���� 620: 
01 ���	��� �� ��2�� 
04 �������� ���	��� 
07 �������� �����	 ����� ����� 15,940,000.00 15,341,169.06 96.24 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 620 15,940,000.00 15,341,169.06 96.24 

    620     ������ ���	
��       

      109 4512  ���
��� ��%�������- �� �	��	��� )�	������ 130,000,000.00 50,071,939.66 38.52 

      109/1 4512 ���	���� ��
������ 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00 

                  

          $
���� �� ���
���� 620 131,900,000.00 51,971,939.66 39.40 

                  

          $#$�,)  6!�! 3.7. 147,840,000.00 67,313,108.72 45.53 

  
3.7-
1       5!�,) �'��$3�%� "�$,!�"       

    133     )���� ���� ������       

      110 411 ��
� � ������ ��������� 900,000.00 885,395.72 98.38 

      111 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 210,000.00 158,485.82 75.47 

      112 421 �
��� 
	������ 260,000.00 216,656.17 83.33 

      113 422 &	������ ��
����� 50,000.00 19,500.00 39.00 
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      114 423 ,���� �� �����	� 180,000.00 178,283.60 99.05 

      115 425 &���'� ��	������ 100,000.00 36,305.00 36.31 

      116 426 -�
�	��� 100,000.00 98,258.45 98.26 

      117 451 &���'� ��%������� 3,129,010.29 3,027,107.11 96.74 

      118 512 -����� � ��	��� 300,000.00 296,411.21 98.80 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 133:                  01 ���	��� �� ��2��   04 
�������� ���	���           07 �������� �� �����	 ����� ����� 5,229,010.29 4,916,403.08 94.02 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 133 5,229,010.29 4,916,403.08 94.02 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.7-1. 5,229,010.29 4,916,403.08 94.02 

  3.8.       �'$0"��,! -'& ! ) ��4&       

    911     �����
���
� ��������*�       

      119 411 ��
� � ������ ��������� 23,100,000.00 22,540,363.11 97.58 

      120 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 4,500,000.00 4,430,311.36 98.45 

      121 414 �������� ������ ���������� 0.00 0.00   

      122 415 "������ 
	������ �� �������� 0.00 0.00   

      123 416 "��	���, %����� � ��
�� 	������ 200,000.00 194,005.00 97.00 

      124 421 �
��� 
	������ 950,000.00 740,116.35 77.91 

      125 422 &	������ ��
����� 0.00 0.00   

      126 423 ,���� �� �����	� 600,000.00 592,180.00 98.70 

      127 424 �������������� ����� 435,000.00 129,784.00 29.84 

      128 425 &���'� ���	���� � ��	������ 552,022.40 415,998.83 75.36 

      129 426 -�
�	��� 400,000.00 264,290.00 66.07 

      130 472 /������	��� 
	�'�� ��
�
� 700,000.00 688,599.00 98.37 

      130/1 512 -����� � ��	��� 350,000.00 245,169.84 70.05 

          

&����� ���������*� �� ���
���� 911: 
01 ���	��� �� ��2�� 04 �������� ���	���  
07 �������� �� �����	 ����� �����  31,787,022.40 30,240,817.49 95.14 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 911 31,787,022.40 30,240,817.49 95.14 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.8. 31,787,022.40 30,240,817.49 95.14 

  3.9.       )�,)�,) )-'!3)�!+�       

    912     )������ ��������*�       

        463 )������� � 
	�����	� ��
��� ������� ���
�       

      131 4631 &���'� ��������: 37,349,618.00 34,767,790.34 93.09 

          415-������� �� ��������        

          416- ���	��� � %�����       

          421-�
��� 
	������       

          422-
	������ ��
�����        

          423-����� �� �����	�        

          424-�������������� �����        

          425-
���'� ���	���� � ��	�.        

          426-��
�	���         

          451-�	��	�� �	����	���+�� ��	����       

          472- ���. ���
�
� - ����.����        

          482-��	���, �%������ 
���� � ����� ����
��
� �� ������ ����� ���
� �	����       

      132 4632  ���
��� ��
�����: 5,930,000.00 5,587,053.96 94.22 

          511-��	��� � �	��. �%���
�        

          512-������ � ��	���        

          
&����� ���������*� �� ���
���� 912: 
01 ���	��� �� ��2�� 43,279,618.00 40,354,844.30 93.24 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 912 43,279,618.00 40,354,844.30 93.24 



Broj 823. jul 2013. 9

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.9. 43,279,618.00 40,354,844.30 93.24 

  3.10.       �'��+� )-'!3)�!+�       

    920     ����*� ��������*�       

        463 )������� � 
	�����	� ��
��� ������� ���
�       

      133 4631 &���'� ��������: 6,000,000.00 5,368,274.07 89.47 

          416- ���	��� � %�����  300,000.00 159,853.57 53.28 

          421-�
��� 
	������ 3,600,000.00 3,566,321.87 99.06 

          422-
	������ ��
����� 540,000.00 521,839.81 96.64 

          423-����� �� �����	� 550,000.00 375,345.87 68.24 

          424-�������������� ����� 80,000.00 25,000.00 31.25 

          425-
���'� ���	���� � ��	������ 350,000.00 381,784.84 109.08 

          426-��
�	��� 580,000.00 338,128.11 58.30 

      134 4632  ���
��� ��
�����: 1,600,000.00 1,588,637.00 99.29 

          511-��	��� � �	��������� �%���
�  1,600,000.00 1,588,637.00 99.29 

          512-������ � ��	��� 0.00 0.00   

          
&����� ���������*� �� ���
���� 920: 
01 ���	��� �� ��2��          07 �������� �� �����	 ����� �����  7,600,000.00 6,956,911.07 91.54 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 920 7,600,000.00 6,956,911.07 91.54 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.10. 7,600,000.00 6,956,911.07 91.54 

  3.11.       4�,"!' 3! �)4&5!6,& '!�       

    )70     
��������� ����9 ����7���� ���������� 
 ��
������
����� �� ������ ����       

      135 4631 )������� � 
	�����	� ��
��� ������� ���
� 2,305,000.00 2,064,932.65 89.58 

          411-��
� � ������ ��������� 975,000.00 969,627.54 99.45 

          412-�������� ���	�����  195,000.00 173,563.27 89.01 

          421-�
��� 
	������ 135,000.00 106,752.14 79.08 

          422-&	������ ��
����� 100,000.00 51,270.00 51.27 

          423-,���� �� �����	� 550,000.00 476,919.64 86.71 

          425-&���'� ���	���� � ��	������ 100,000.00 39,480.00 39.48 

          426--�
�	��� 250,000.00 247,320.06 98.93 

      136 472 472- "������ �� �������� ���
�
� 56,850,000.00 45,146,111.96 79.41 

          472-���
.�	��.�	���  56,850,000.00 45,146,111.96 79.41 

      137 4632  ���
��� ��
�����: 300,000.00 286,434.00 95.48 

          512- ��	��� 300,000.00 286,434.00 95.48 

          
&����� ���������*� �� ���
���� 070: 
01 ���	��� �� ��2�� 59,455,000.00 47,497,478.61 79.89 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 070 59,455,000.00 47,497,478.61 79.89 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.11. 59,455,000.00 47,497,478.61 79.89 

  3.12. 710     ���&4&,�#& $'�:!5& & )�'��!       

          �)� 3�'!�;! ��6&#)  '!�&0"�       

      138 4631 )������� � 
	�����	� ��
��� ������� ���
� 6,070,000.00 5,633,748.16 92.81 

          421- �
��� 
	������       

          425- &���'� ���	���� � ��	������       

          512- -����� � ��	���       

          
&����� ���������*� �� ���
���� 710: 
01 ���	��� �� ��2�� 6,070,000.00 5,633,748.16 92.81 

          $#$�,) 3!  6!�$ 3.12. 6,070,000.00 5,633,748.16 92.81 

          $#$�,) 3! '!3��) 3: 511,799,050.69 363,768,248.86 71.08 

4         )�0"&,�#) 5!�,) �'!�)-'!,&6!0"�)       

    330     ������       

      139 411 ��
� � ������ ��������� 1,055,000.00 952,788.54 90.31 
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( ��	��� �� �	���� 76  
����� � �������� ������� („�	������ �	����� 
��“, ����  54/09)  � �	��� 9 ��	��� � ����� ������� ��	��� �������� �� 2012. 
������, („�	������ �	����� ������� ��	��� ��������“ ����1/2012)  ��������� 
������� ������� !������� � ���������� ���1����� � ��������� ���1����� 
����� �� ������ ������- ��������  2012.������. 

 
�� ������ ��	��� � ����� �� 2012. ������ � ����	���� � ���� ������ 

�	������� �� ������ ����2� ���1��� � ������  �� 620.998.000,00 � �����3� � 
������ �� 300.000,00 ������, ��� �� �������� ���������� �� ����1���� ������ ���� 
������  5.011.458,73 ������ ������ ������ 626.309.458,73 ������. 
               

(����� ��������� ����2� ���1��� ������  443.374.577,32 ������ � ��3� �� 
� ������ �� �	������� �� 177.623.422,68 ������ �	� �� 28,60%, ��� �� �����3� �� 
������� 4���������� �������  ��������� � ������ �� 1.483.746,95 ������� ��� �� 
�� 1.183.746,95 ������ ��2� �� �	��������. 
 
              �����2� �������� ��� ���������1 ����2�1 ���1��� � ������ �� �	������� 
����5�� �� ��� �	���2�1 ���1���: 

-  ������ ������ � ��	��� ���� �� �	������� �� ����� �� 
202.700.000,00 ������, � ��������� �� � ������ ��  38.009.333,08 ������ �	� 
18,75 %. 

- +����1 ������  ����� 716100 ������	�� ����� �� 4���� 
��������� �� � ������ �� 4.547.015,05 ��� � ������ �� �	�� �� 7.000.00,00 
������ 64.96%.  
 
���� ��������� ����2� ���1��� � ������ �� �	������� ��: 

-  ��1��� �� ������� ����� 741522 – ���1��� �� ����3� � ����� 
��6����������� ���6���� ��������� �� � ������ �� 3.059.638,70 ������� 
139,07% � ������ �� �	�� �� 2.000.000,00 ������. 

      140 412 �������� ���	����� �� 
�	�
 ��������� 190,000.00 170,981.38 89.99 

      141 416 "��	��� � %����� 0.00 0.00   

      142 421 �
��� 
	������ 30,000.00 21,569.73 71.90 

      143 423 ,���� �� �����	� 400,000.00 157,248.00 39.31 

      144 426 -�
�	��� 100,000.00 75,245.00 75.25 

          

&����� ���������*� �� ���
���� 330: 
01 ���	��� �� ��2�� 
07 �������� �� �����	 ����� ����� 1,775,000.00 1,377,832.65 77.62 

          $#$�,) 3! /$,#4&5$ 330  1,775,000.00 1,377,832.65 77.62 

          $#$�,) 3! '!3��) 4: 1,775,000.00 1,377,832.65 77.62 

          $#$�,& 5!�,& '!�()�& $ 2012. )�&,&: 626,309,458.73 444,495,552.46 70.97 
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-  ��1��� �� �������1 ����� �� ���������� ������2��� ����� 743324 �������� 
�� � ������ �� 2.889.651,00 ������ ��� � ������ �� �	�� �� 2.400.000,00 
������ ������ 120,40%. 

- -������� � ������5��� ���1��� ����� 745, ������� ����	� ���1��� � 
������ �������  ��	� �� �	�������  �������� ������ � ������ �� 
500.000,00 ������ � ��������� ��  � ������  �� 1.552.905.30 ������ ����� 
������. +� ��2�� ���1��� �� ���	� �� ���	��� ��� �� ������� ������ 
���������1 ���1��� ��������1 ����������1 ��������� �� ������ ������ 

����� �� �� �������� �� ���� ��������1 ������� �� ����� ��������1 � 
������5���1 ���1���. 
( ����������� ������� �������� �� ���1��� � ������ �� 444.495.552,76 

������, ������� 70,97% � ������ �� �	�� 626.309.458,73 ������. 
!�����3� ���1��� �� ����������� ����� ������ �� �� ������ �������1 

��1���� �� ������3� ��������� �� ������ ��������� �����, � ��	��� �� ��������� 
���������� � ��������� �������3� ��������1 ���1��� � ����������� �������. 

 
)���:400-50/2013-01-1 
  
 
                          �7( #$!�% � #$!�" �".!7� ��%+!#$" 
 
                                                                                          �"+�"+�!7 �� 
                                                                                    $����	�� !������2,�.�.                                                  
 
 
 
                                                                   
 
 
           
 
 
 
  



На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 40. став
1. тачка 11. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008).

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној
17.06.2013. године, доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Статут

Туристичке организације општине Велико
Градиште, који је донео Управни одбор
Туристичке организације општине Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
03.06.2013. године.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доноше-

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи и чланом 40. став 1.
тачка 11. Статута општине Велико
Градиште предвиђено је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, орга-
низација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.

Сагласно одредби члана 16.
Оснивачког акта Туристичке организације
општине Велико Градиште сагласност на
статут Туристичке организације општине
Велико Градиште даје Скупштина општине
Велико Градиште

Управни одбор Туристичке организа-
ције општине Велико Градиште на својој

седници одржаној 03.06.2013. године,
усвојио је Статут и предлаже Скупштини да
донесе Решење о давању сагласности на
исти.

Бroj:022-11/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/2007), члана 77.
Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС», број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 40.
Статута Општине Велико Градиште
``Службени гласник општине Велико
Градиште`` број 9/2008.

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14. седници одржаној
17.06.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2012 ГОДИНУ

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања,

као и извршени текући расходи и издаци у
завршном рачуну буџета општине Велико
Градиште у 2012. години износе у динари-
ма:

I Укупно остварени текући приходи,
примања и пренета средства изно-
се..............................................516.829.000,00

II Укупно извршени текући расходи и
издаци износе ........................505.033.000,00

III Разлика укупних прихода, примања
и пренетих средстава и укупних расхода -
издатака (I-II) ………......……. 11.796.000,00

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра

2012. године (Образац 1) утврђена је укупна
актива у износу од 840.467.000,00 динара и
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укупна пасива у износу од 840.467.000,00
динара.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у перио-

ду од 1.јануара до 31. децембра 2012. годи-
не (Образац 2) утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и
примања остварена по основу продаје нефи-
нансијске имовине ................ 504.817.000,00

2. Укупно извршени текући расходи и
издаци за набавку нефинансијске имовине
................................................. 502.195.000,00

3. Укупни фискални резултат
(ред.бр.1-ред.бр.2) ...................  2.622.000,00

4. Кориговани фискални резултат уве-
ћан за износ пренетих средстава из
2011.године коришћених за покриће расхода
износе ........................................ 1.502.000,00

Члан 4.
Остварени вишак прихода у односу на

расходе из члана 3. ове Одлуке, у износу од
1.502.000,00 динара преноси се у наредну
годину. 

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и

финансирању у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2012.године (Образац 3), утврђе-
ни су укупни извори финансирања у износу
од 1.484.000,00 динара и укупни издаци у
износу од 30.830.000,00 динара, као и
мањак примања у износу од 29.346.000,00
динара.

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у

периоду од 1. јануара до 31.децембра 2012.
године (Образац 4), утврђени су укупни
новчани приливи у износу од 506.301.000,00
динара, укупни новчани одливи у износу од
505.033.000,00 динара и вишак новчаних
прилива у износу од 1.268.000,00 динара.

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012.
године (Образац 5), утврђена је укупна раз-
лика у износу од 2.622.000,00 динара, изме-
ђу укупних прихода и примања у износу од
504.817.000,00 динара и укупних расхода и
издатака у износу од 502.195.000,00 динара

по нивоима финансирања из: Републике,
општине, донација и осталих извора.

Члан 8.
Завршни рачун буџета општине

Велико Градиште садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2012
године;

2. Биланс прихода и расхода у периоду
од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;

3. Извештај о капиталним расходима и
финансирању у периоду од 01.01.2012. до
31.12.2012.године;

4. Извештај о новчаним токовима у
периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. годи-
не;

5. Извештај о извршењу буџета –
Образац 5.

6. Извештај великих одступања изме-
ђу одобрених средстава и извршења.

7. Извештај о примљеним донацијама
и кредитима, домаћим, иностраним и
извршеним отплатама дугова.

8. Извештај о коришћењу средстава из
текуће буџетске резерве.

9. Извештај о коришћењу сталне
буџетске резерве.

10. Одлуку о ангажовању ревизора.

11. Извештај независног ревизора.

12. Извештај о гаранцијама датим у
току фискалне године.

13. Извештај о излазним резултатима
програмског дела буџета.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у «Службеном гласни-
ку општине Велико Градиште».

Број: 400-51/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.
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На основу члана 46.Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“,
бр.72/09, 81/09, 64/10–Oдлука УС, 24/11 и
121/12), члана 29. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докуме-
ната („Службени 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), на
захтев општине Велико Градиште, и пред-
лог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште, по претходно прибављеном
Мишљењу органа надлежног за стручну
контролу, односно Комисије за планове СО
Велико Градиште, на 14. седници одржаној
дана17.06. 2013. године, доноси,

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОДРУЧЈА
ТВРЂАВЕ РАМ“

Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради

Плана детаљне регулације „Подручја тврђа-
ве Рам“ (у даљем тексту;План) на терито-
рији Општине Велико Градиште у обухвату
Просторног плана општине Велико
Градиште.

Члан 2.
Циљ израде овог Плана јесте анализа

предметне локације у архитектонско-урба-
нистичком смислу и преиспитивање могућ-
ности и ограничења за изградњу и заштиту
жељених садржаја у склопу комплекса и то:

•да се кроз анализу просторних и при-
родних потенцијала створе плански и прав-
ни предуслови за изградњу и реконструк-
цију садржаја некадашње тврђаве, 

•дефинисање система заштите локали-
тета,

•дефинисање утицаја планираног
система на природну средину, насељено
место у ближем и даљем окружењу,
постојећу путну мрежу и укупну инфра-
структуру.

Члан 3.
Обухват плана детаљне регулације

„Подручја тврђава Рам“ обухвата део насе-
љеном места Рам к.о. Рам.

Укупна површина обухвата Плана је
око  3.50,00 ха. 

Граница обухвата је прелиминарна, а
коначна граница планског подручја дефини-
саће се приликом припреме и стручне конт-
роле Нацрта плана.

Члан 4.
Планом се дефинишу правила уређе-

ња и правила грађења за реализацију следе-
ћих садржаја:

•Системи изградње нових објеката,

•Ситем заштите старих објеката 

•Систем реконструкције постојећих
објеката и

•Систем приступних саобраћајница,

Члан 5.
Садржај Плана утврђен је:

•Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09,
64/10 –одлука УС, 24/11 и 121/12)

•Правилником о садржини, начину и
поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“,бр. 31/10, 69/10 и
16/11),а планска решења дата овим Планом
проистичу као разрада основних страте-
гијских опредељења и смерница утврђених:

•Просторним планом Републике
Србије ("Службени гласник РС",бр.13/96)

•Просторним планом општине Велико
Градиште („Службени гласник општине В.
Градиште“, бр. 2/2011).

План детаљне регулације садржаће
нарочито:

1. Границу плана и обухват грађевин-
ског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;

2. Детаљну намену земљишта;

3. Регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са елемен-
тима за обележавање на геодетској подлози;

4. Попис парцела и локација за јавне
површине, садржаје и објекте;

5. Коридоре и капацитете за јавну
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;

6. Мере заштите културно-исто-
ријских споменика и заштићених природ-
них целина;
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7. Локације за које се обавезно изра-
ђује урбанистички пројекат или расписује
конкурс;

8. Правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама;

9. Друге елементе значајне за спрово-
ђење Плана;

Члан 6.
Израда Плана је по фазама предвиђе-

ним Законом о планирању и изградњи
(Службени гласник РС 72/09, 81/09, 24/11 и
121/12).

Након доношења Одлуке о изради
Плана, приступа се изради нацрта и концеп-
та Плана.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне
регулације је тридесет (90) радних дана од
датума прибављања свих релевантних пода-
така неопходних за реализацију посла
(ажурне топографске подлоге, ажурне под-
логе са уцртаним катастром подземних
инсталација, инжењерско-геолошки услови,
услови заштите, као и услови надлежних
комуналних и других јавних предузећа).

Oбрађивач плана ће у сарадњи са над-
лежним службама општине бити дужан да
обезбди одговарајуће подлоге, податке и
услове из ст. 3. овог члана.

Члан 7.
Средства за израду Плана обезбедиће

инвеститори општина Велико Градиште,
МЗ Рам и међународни донатори. 

Носилац израде Плана је ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.

Обрађивач плана биће изабран у
поступку јавних набавки.

Члан 8.
Обзиром да се планирани садржај а

сагласно члану 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), обављен је
поступак и одлучено је да  се приступа се
изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације на животну средину.

Члан 9.
Јавни увид нацрта Плана детаљне

регулације обавиће се у просторијама
Општинске управе.

Подаци о начину излагања плана на
јавни увид биће објављени у средствима
јавног информисања и на огласној табли СО
Велико Градиште.

Оглашавање јавног увида и његово
трајање обавиће се сагласно одредбама
Закона о планирању и изградњи.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Одлуком у предлогу приступа се изра-

ди Плана детаљне регулације „Подручја
тврђаве Рам“ к.о. Рам на територији општи-
не Велико Градиште.

Одлуком из предлога извршила би се,
на потесу обухвата, резервација простора за
будуће објекте који ће се након изградње
користити у простору обухвата као и систем
заштите постојећих културно-исотијских
објеката на локалитету у читавом комплек-
су.  

Циљ израде Плана је анализа локације
у архитектонско-урбанистичком смислу и
преиспитавање могућности као и потен-
цијалних ограничења за изградњу планира-
них садржаја  и њихову заштиту кроз
Просторни план општине Велико Градиште
као и Просторни план Републике Србије.

Израда оваквог планског документа
предвиђена је Просторним планом општине
Велико Градиште као обавезни плански
документ. На основу оваквог планског доку-
мента а у складу са Просторним планом
могу се даље радити планови препарцела-
ције и парцелације, доносно урбанистичко-
технички документи, нижег реда за објекте
у обухвату, за коју је предвиђена израда
урбанистичког плана.

Због потребе усаглашавања планске
документације и разраде планских решења
на терену ради реализације овог пројекта,
који ће донети вишеструку корист општини
Велико Градиште, као и грађанима општине
потребно је донети Одлуку као у Предлогу.

За реализацију ове Одлуке и планира-
них садржаја из будућег обухвата плана,
предвиђена су средства буџета јединице
локалне самоуправе средства буџета МЗ
Рам као и средства међунароних донатора.

Предвиђена средства буџета опред-
љењна су на позицији 22, глава 2.1, раздео
2,функција 110, ек. класификација 451. 
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Сагласно напред изнетим средства за
израду плана као и друга потребна средства
обезбедиће инвеститори плана.

Из свега напред изнетог а у складу са
Одељком 4. тачком 4.2. Просторног плана
општине Велико Градиште
„Имплементација и спровођење плана“
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 2/2011) а у складу са чланом
46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) предлаже се Скупштини
општине да донесе Одлуку каква је у пред-
логу дата.

Број: 353-176/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу чланова 88, 96 и 97. Закона
о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,
бр. 72/2009,81/2009, 24/2011,121/2012 и
42/2013 одлука УС), и Допуне програм
отуђења неизграђеног грађевинског зем-
љишта у јавној својини, а у складу са чла-
ном 15,16,17,18 Одлуке о грађевинском зем-
љишту (“Општински службени гласник”,
бр. 8/2011 ), члана 40 Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
члана 192 Закона о општем управном
поступку (“Сл.лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001
и 30/2010),а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ЗА ПОТРЕБЕ

ПРИХВАТИЛИШТА И ПАНСИОНА ЗА
ЖИВОТИЊЕ

1. Даје се у закуп за потрeбе изградње
прихватилишта и пансиона за животиње,
део кат. парц. бр. 3692/3, у површини од
3000/20291 ари.

2. Закупнина за део непокретности из
предходне тачке извршиће се у поступку
лицитације са почетном ценом од 1 еуро по
ару.

3. Период на који се даје парцела у
закуп је 10 (десет) година.

4. Међусобна права и обавезе између
учесника уредиће се Уговором.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење је Допуна

програма ЈП Дирекције за изградњу Велико
Градиште.

Разлог за доношење Одлуке, садржан
је у потреби општине Велико Градиште за
изградњом прихватилишта  и пансиона за
животиње.

Циљ донoшења Одлуке је изградња
објекта, од чијег би постојања највећу
корист имало  грађанство општине Велико
Градиште.

Неспорно је да општина Велико
Градиште, као једна од малих општина у
Републици Србији, нема довољно новчаних
средстава да сама својим средствима
финансира изградњу једног оваког објекта,
па би се на овакав хуман начин помогло
удружењима која се баве правима и зашти-
том животиња

Према проценама подносиоца захтева,
на територији општине Велико Градиште
велики проблем представља борба за зашти-
ту права животиња, с обзиром да смо једна
о туристичких општина, на овакав начин
покушавамо да изађемо у сусрет свим
љубитељима животиња.

Средства за изградњу прихватилишта,
пансиона објекта из диспозитива ове
Одлуке  обезбедиће удружења из својих
донација која учествују у лицитацији.

По реализациј решења, биће између
учесника закључен Уговор, којим ће се
ближе уредити међусобна права и обавезе. 

Из свега напред изнетог, предлаже се
Скупштини да донесе Одлуку какaва је у
предлогу дата, а на основу чланова 88,96 и
97. Закона о планирању и изградњи
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009,81/2009,
24/2011,121/2012 и 42/2013 одлука УС), и
Допуне програма отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, а у
складу са чланом 15,16,17,18 Одлуке о гра-
ђевинском земљишту  (“Општински служ-
бени гласник”, бр. 8/2011 ), члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико

Broj 8 23. jul 2013.16



Градиште”, бр. 9/2008), члана 192 Закона о
општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”,
бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010).

Број: 464-83/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 46.Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“,
бр.72/09, 81/09, 64/10–Oдлука УС, 24/11 и
121/12), члана 29. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докуме-
ната („Службени 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), на
захтев општине Велико Градиште, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште, по претходно прибављеном
Мишљењу органа надлежног за стручну
контролу, односно Комисије за планове СО
Велико Градиште, на 14 седници одржаној
дана 17.06.2013. године, доноси,

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОДРУЧЈА
ЛЕДЕРАТА“

Члан 1.
Овом одлуком се приступа изради

Плана детаљне регулације „Подручја
Ледерата“ (у даљем тексту;План) у насеље-
ном месту Рам, на територији Општине
Велико Градиште у обухвату Просторног
плана општине Велико Градиште.

Члан 2.
Циљ израде овог Плана је дефинисање

планских решења која проистичу као разра-
да основних стратегијских опредељења и
смерница утврђених Просторним планом
Републике Србије ("Службени гласник РС",
бр. 13/96) и Просторним планом општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Вeл. Градиште“, бр. 2/2011), као и
анализа предметне локације у архитектон-
ско-урбанистичком смислу и преиспитива-

ње могућности и ограничења за изградњу и
заштиту жељених садржаја у склопу ком-
плекса и то:

•да се кроз анализу просторних и при-
родних потенцијала створе плански и прав-
ни предуслови за изградњу и реконструк-
цију садржаја некадашњег локалитета, 

•дефинисање система заштите локали-
тета,

•дефинисање утицаја планираног
система на природну средину, насељено
место у ближем и даљем окружењу,
постојећу путну мрежу и укупну инфра-
структуру.

Члан 3.
Обухват плана детаљне регулације

„Подручја Ледерата“ обухвата део потеса
„Шајица“ поред насељеног места Рам к.о.
Рам.

Укупна површина обухвата Плана је
око 40.00,00 ха. и приказана је у графичком
прилогу који је саставни део ове Одлуке. 

Граница обухвата је прелиминарна, а
коначна граница планског подручја дефини-
саће се приликом припреме и стручне конт-
роле Нацрта плана.

Члан 4.
Планом се дефинишу правила уређе-

ња и правила грађења за реализацију следе-
ћих садржаја:

•Системи изградње нових објеката,

•Сиsтем заштите локалитета 

•Систем реконструкције постојећих
објеката и

•Систем приступних саобраћајница,

Члан 5.
Садржај Плана утврђен је:

•Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09,
64/10 –Oдлука УС, 24/11 и 121/12)

•Правилником о садржини, начину и
поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“,бр. 31/10, 69/10 и
16/11),

Осим наведеног План детаљне регула-
ције садржаће нарочито:
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1. Мере заштите културно-исто-
ријских споменика и заштићених природ-
них целина;

2. Локације за које се обавезно изра-
ђује урбанистички пројекат или расписује
конкурс;

3. Елементе обликовања, партера и
друге елементе значајне за спровођење
Плана;

Члан 6.
Израда Плана је по фазама предвиђе-

ним Законом о планирању и изградњи
(Службени гласник РС 72/09, 81/09, 24/11 и
121/12).

Након доношења Одлуке о изради
Плана, обезбеђења подлога и услова и пода-
така надлежног Завода за заштиту спомени-
ка културе, приступа се изради концепта и
нацрта Плана.

Рок за израду Нацрта Плана детаљне
регулације је деведесет (90) радних дана од
датума прибављања свих релевантних пода-
така неопходних за реализацију посла
(ажурне топографске подлоге, ажурне под-
логе са уцртаним катастром подземних
инсталација, услови заштите, као и услови
надлежних комуналних и других јавних
предузећа).

Члан 7.
Средства за израду подлога, обезбеђе-

ње услова и података од стране надлежног
Завода за заштиту споменика културе и за
израду Плана, обезбедиће инвеститори
општина Велико Градиште, МЗ Рам и међу-
народни донатори. 

Носилац израде Плана је ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште.

Обрађивач плана биће изабран у
поступку јавних набавки. 

Члан 8.          
Обзиром да се планирани садржај а

сагласно члану 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10), обављен је
поступак и одлучено је да  се не приступа се
изради стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације на животну средину.

Члан 9.

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

Подаци о начину излагања плана на
јавни увид биће објављени у средствима
јавног информисања и на огласној табли СО
Велико Градиште.

Оглашавање јавног увида и његово
трајање обавиће се сагласно одредбама
Закона о планирању и изградњи.

Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ e
Одлуком у предлогу приступа се изра-

ди Плана детаљне регулације „Подручја
Ледерата“ на потесу „Шајица“ поред насе-
љеног места Рам к.о. Рам на територији
општине Велико Градиште.

Одлуком из предлога, извршила би се,
на потесу обухвата, резервација простора за
будуће објекте који ће се након изградње
користити у простору обухвата као и систем
заштите постојећих културно-истoијских
објеката на локалитету у читавом комплек-
су.  

Циљ израде Плана је анализа локације
у архитектонско-урбанистичком смислу и
преиспитавање могућности као и потен-
цијалних ограничења за изградњу планира-
них садржаја  и њихову заштиту кроз
Просторни план општине Велико Градиште
као и Просторни план Републике Србије.

Израда оваквог планског документа
предвиђена је Просторним планом општине
Велико Градиште као обавезни плански
документ. На основу оваквог планског доку-
мента а у складу са Просторним планом,
могу се даље радити планови препарцела-
ције и парцелације, доносно урбанистичко-
технички документи, нижег реда за објекте
у обухвату, за коју је предвиђена израда
урбанистичког плана.

Због потребе усаглашавања планске
документације и разраде планских решења
на терену ради реализације овог пројекта,
који ће донети вишеструку корист општини
Велико Градиште, као и грађанима општи-
не, потребно је донети Одлуку као у
Предлогу.

За реализацију ове Одлуке и планира-
них садржаја из будућег обухвата плана,
предвиђена су средства буџета јединице
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локалне самоуправе средства буџета МЗ
Рам као и средства међунароних донатора.

Предвиђена средства буџета опред-
љењна су на позицији 22, глава 2.1, раздео 2,
функција 110, ек. класификација 451. 

Сагласно напред изнетим средства за
израду плана као и друга потребна средства
обезбедиће инвеститори плана.

Из свега напред изнетог а у складу са
Одељком 4. тачком 4.2. Просторног плана
општине Велико Градиште
„Имплементација и спровођење плана“
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 2/2011) а сагласно са чланом
46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) предлаже се Скупштини
општине да донесе Одлуку каква је у пред-
логу дата.

Број: 353-177/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

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 14.седници одржаној
17.06.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП НА
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм давања

у закуп на одређено време неизграђеног јав-
ног грађевинског земљшта.

Члан 2.
Програмом се уређују циљеви доно-

шења Програма, период на који се Програм
односи, планирани радови, динамика изво-

ђења радова, финансирање радова, процеду-
ра закључена уговора о закупу, као и истала
права и обавезе из уговора о давању у закуп
неизграђеног јавног земљишта наделу ката-
старске парцеле 2229/1 у површини од 38.00
ари Сегмент А уписано у Поседовни лист
број 2130 КО Велико Градиште цела велика
1.73.23 ха, која представља део обале
Сребрно језеро,како је предвиђено
Просторним планом општине Великои
Градиште односно Планом општег уређења
подручја „Бели Багрем“ чији је саставни
део.

Јавно земљиште из става 1 овог члана
слободно је за приступ и коришћење свим
заинересованим корисницима без икаквих
ограничења и условљавања од стране
Закупца предметне површине.

Члан 3.
Јавно земљиште из члана 1 овог реше-

ња даје се у  закуп на период од 5 (пет) годи-
на уз могућност продужења тог периода.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном

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

О б р а з л о ж е њ е
Надзорни одбор ЈП Дирекција за

изградњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној 10.06.2013. године донео је
Програм давања у закуп на одређено време
неизграђеног јавног грађевинског земљиш-
та Намена катастарске парцеле из члана
2.овог решења је јавно грађевинско зем-
љиште.

Како је Законом о јавним предузећима
прописано да Скупштина даје сагласност на
Програме јавних предузећа, предлаже се
доношење Решења, како је у предлогу дато.

Број:464-81/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.
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На основу члана 60. ст. 1. тачка 9., а у
вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона о јав-
ним предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 19 Одлуке о оснивању ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр.
9/2008) и члана 32 Закона о локалној само-
управи ( „Сл.гласник РС“ број 129/2007 )

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП
„ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА 2012.

ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Извештај о

пословању са финансијским извештајем
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2012.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ на седници одр-
жаној 19.03.2013. године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
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 јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
19.03.2013. године је усвојио Извештај о
пословању са финансијским извештајем
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2012.
годину, па се предлаже Скупштини општине
да на исти да сагласност.

Broj:023-42/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 19 Одлуке о оснивању ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр.
9/2008) и члана 32 Закона о локалној само-
управи ( „Сл.гласник РС“ број 129/2007 )

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ РАДА ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ“ ЗА 2013. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Програм рада

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2013.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ на седници одр-
жаној  19.03.2013. године. 

2.
Ово Решење објавити у ''Службеном

гласнику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е
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 јавних предузећа и других
служби чији је оснивач. 

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној дана
19.03.2013. године је усвојио Програм рада
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2013.
годину, па се предлаже Скупштини општине
да на исти да сагласност.

Broj: 023-43/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.
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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 14 седници одржаној  17.06.2013. године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Допуну Програма отуђења неизграђеног грађвинског земљишта у

јавној својини за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште дана 10.06.2013. године. 

Члан 2.
Допуном програма се одређује неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини чије

ће се отуђење-давање у закуп вршити у току 2013. године, ради уређења постојећих парцела. 

Члан 3.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини које ће се отуђити јавним надмета-

њем – лицитацијом је:
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7 ��	��� ������
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8 ��	��� ������
� �������� 2366/163 20/420 2.000,00 
9 ��	��� ������
� �������� 2366/162 20/420 2.000,00 

10 ��	��� ������
� �������� 2366/175 10/210 2.000,00 
11 ��	��� ������
�  ������� 2282/4 42/384 2.000,00 
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14 ��	��� ������
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15 ��	��� ������
� �������� 2366/176 20/420 2.000,00 
16 ��	��� ������
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17 ��	��� ������
� �������� 2366/172 20/420 2.000,00 
18 ��	��� ������
� �������� 2366/171 20/420 2.000,00 
19 ��	��� ������
� �������� 2366/167 20/480 2.000,00 
20 ��	��� ������
� �������� 2366/168 20/420 2.000,00 
21 ��	��� ������
� '����� )���	� 3692/3 3000/20291 1,00 



Члан 4.

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

О б р а з л о ж е њ е
Надзорни одбор ЈП Дирекција за

изградњу општине Велико Градиште на сед-
ници одржаној 4.06.2013. године донео је
Допуну програма отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини за
2013. годину. Намена катастарских парцела
из ове Допуне Програма је исправка грани-
ца постојећих парцела. 

Намена катастарске парцеле под ред-
ним бројем 21. је изградња Прихватилишта
за псе луталице Удружењу за права и зашти-
ту животиња „Миа“, уколико се парцела не
користи за дату намену престаће право заку-
па одмах по сазнању да се парцела не кори-
сти наменски. 

Ценећи све околности и чињенице од
битног утицаја за утврђивање вредности
отуђења земљишта у јавној својини, као и
локацију наведене парцеле од стране
Надзорног одбора ЈП Дирекције за изград-
њу општине Велико Градиште, утврђена је и
напред наведена почетна цена по ару зем-
љишта. 

Како је Законом о јавним предузећима
прописано да Скупштина даје сагласност на
Програме јавних предузећа, предлаже се
доношења Решења, како је у предлогу дато.

Broj:464-82/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу чланова 88, 96 и 97. Закона
о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,
бр. 72/2009,81/2009, 24/2011,121/2012 и
42/2013 одлука УС), и Програм отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта у јав-
ној својини а у складу са чланом 15,16,17,18
Одлуке о грађевинском земљишту
(“Општински службени гласник”, бр.
8/2011), члана 40 Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 192

Закона о општем управном поступку
(“Сл.лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
30/2010) по спроведеном првостепеном
управном поступку на захтев Одељења за
урбанизам, комунално стамбене и имовин-
ско правне послове, Општинске управе
општине Велико Градиште и на предлог ЈП
дирекције за изградњу општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на седници одржаној дана
17.06.2013 . године, донела је,

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1. ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, јавним надме-

тањем, неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини са правом коришћења
општине Велико Градиште :

АНИВА СИЛВЕР ЛАКЕ д.о.о из
Великог Градишта, матични број,20835958
,кат.пар.2374/26 ,Воје Богдановића ,површи-
не 10,41 ара  К.О. Велико Градиште  у јавној
својини са правом коришћења Општине
Велико Градиште.

II
- Износ закупнине за земљиште које се

отуђује из Одељка I. овог Решења износи:

- 5050,00 и словима пет хиљада педе-
сет еура по години у динарској противвред-
ности по средњем курсу НБС-а на дан упла-
те  

Понуђена закупнина  се плаћа уна-
пред, сагласно Одлуци о грађевинском зем-
љишту СО Велико Градиште.

Период на који се предметна парцела
даје у закуп је (1) једна година.

Општина Велико Градиште дозвољава
закупцу да своје право закупа укњижи у
одговарајућим Јавним књигама.

III
ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупац да у року од

30 дана од дана правоснажности овог
Решења, да са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште закључи Уговор,
којим ће уредити међусобна права и обаве-
зе.
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Земљиште које је предмет овог
Решења није комунално уређено.

Образложење
Општина Велико Градиште је на

Предлог ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште а по усвојеном Програму
отуђења- давања у закуп  неизграђеног гра-
ђевинског земљишта у јавној својини за
2013, објавила оглас, ради отуђења- давања
у закуп горе означеног земљишта лицима
заинтересованим за изградњу у складу са
одговарајућим Програмом.

Оглас о јавном надметању објављен је
у Општинској управи под бр. 464-59 /2013-
06 дана 29. априла 2013. године. Оглас је
објављен на огласној табли Општинске
управе општине Велико Градиште, огласној
табли ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине.

На расписани оглас у складу са одељ-
ком 5. истог, до 28.05.2012. године, у писар-
ницу Општинске управе општине Велико
Градиште, а до 13,00 часoва укупно је при-
стигло 2. писмене пријаве са доказима о
плаћеном депозиту па су исте испуњавале
формалне услове из огласа.

Јавно надметање је одржано пред
Комисијом за давање грађевинског земљиш-
та у закуп СО Велико Градиште у 10,00
часова у Великој сали СО Велико Градиште.
Предходно је секретар комисије утврдио да
је за кат. пар. бр.2374/26,“Ауто -камп,,
површине 10,41ара укупно примљено 2.
пријаве и то пријаве Илић Аните из Великог
Градишта, ул.бр.М. Тирше 15, ЈМБГ
3110987715155 и законског заступника
друштва са ограниченом одговорношћу
„АНИВА СИЛВЕР ЛАКЕ“ д.о.о из Великог
Градишта, матични број, 20835958.
Друштва са ограниченом одговорношћу
„АНИВА СИЛВЕР ЛАКЕ“ д.о.о из Великог
Градишта, заступао је директор Ђурић
Иван, ЈМБГ 0405986762019 . Понуђач Илић
Анита је потврдила почетну цену од 5000,00
еура у динарској против вредности по сред-
њем курсу НБС а потом је представник
друштва са ограниченом одговорношћу
„АНИВА СИЛВЕР ЛАКЕ“ д.о.о из Великог
Градишта,понудио цену од 5050,00 еура у
динарској противвредности по средњем
курсу НБС. Понуђач Илић Анита из
Великог Градишта је одустала тако да је
кат.пар.бр. 2374/26, „ Ауто - камп, површи-
не10,41 ара К.О. Велико Градиште дата у
закуп друштву са ограниченом одговорнош-
ћу „АНИВА СИЛВЕР ЛАКЕ“ д.о.о из
Великог Градишта,за највишу понуђену

цену од 5050,00 еура по години на дан
плаћања.

Примедби на поступак од стране учес-
ника и других лица није било.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење какво је у
предлогу дато.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог
Решења жалба није допуштена, већ се при-
мењују одредбе ЗУС-а.

Број:464-79/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 45. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 ) и члана 80. Статута општине
Велико Градиште (''Општински службени
гласник'', бр. 9/2008), 

Скупштина општине Велико
Градиште, на четрнаестој седници одржаној
17.6.2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
За члана Општинског већа општине

Велико Градиште бирају се:

Бачић Соња из Великог Градишта ул
Обала Краља Петра 21

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у Службеном глас-

нику општине Велико Градиште.

Образложење
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Престанком мандата члана општин-
ског већа Бојана Mилосављевића пре истека
времана на које 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 одборника
предложио је Председник општине Велико
Градиште.

По спроведеном тајном гласању
Скупштина општине је са 21 гласова ЗА,
изабрала је за члана Општинског већа Бачић
Соњу

ПРАВНА ПОУКА: Против овог реше-
ња није дозвољена жалба, а може се покре-
нути спор подношењем тужбе пред
Управним судом у Београду

Број: 020-106/2013-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 32 став 1 тачка 20, а у
вези члана 36 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 46 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико
Градиште на својој 14 седници одржаној
дан17.06.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

ЗА ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП

Члан 1
Разрешава се са места председника и

члана Комисије за давање грађевинског зем-
љишта у закуп следеће лице:

-Милан Јовановић из Триброда

Разрешава се са места члана Комисије
за давање грађевинског земљишта у закуп
следеће лице:

-Зоран Алексић из Великог Градишта

Члан 2
У Комисију за давање грађевинског

земљишта у закуп именује се:

-Миладиновић Слободан из Љубиња
за Председника

-Весна Дедић из Великог Градишта ул.
Кнеза Лазара број 2 за члана 

Члан 3.
Мандат новоименованим члановима

комисије траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доноше-

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

Образложење

Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулиса-
но 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, већи-
ном гласова присутних одборника на ман-
датни период од четири године. Истим ста-
тутом 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 поједи-
начног кандидовања и именовања, како због
тога што нису уредно долазили на седнице
радног тела, тако и из других оправданих
разлога. 

На основу горе цитираних законских
одредби предлаже се доношење решења
како је у предлогу дато.

Против овог решења није дозвољена
жалба а може се покренути управни спор
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пред Управним судом у Београду о року од
30 дана од дана пријема овог решења

Број: 464-78/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 17. Закона о библиотечко-
информационој делатности („Службени
гласник РС“ бр. 52/11), члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005
- испр. др. Закона и 83/2005 – испр. др. зако-
на), чланова 34. и 35. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09) као и
члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013 године донела је,

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА JАВНЕ УСТАНОВЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВУК

КАРАЏИЋ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члaн 1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора, Јавне

установе Народна библиотека Вук Караџић
Велико Градиште, МИЛЕНА (БОРА)
РОДИЋ, из Великог Градишта ул. Николе
Тесле бб, дипломирани филолог опште
књижевности и теорије књижевности-
мастер.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне

установе Народна библиотека Вук Караџић
из Великог Градишта траје четири године.

Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређе-

на Уговором о раду закљученим између
Управног одбора Јавне установе Народна

библиотека Вук Караџић Велико Градиште
и именованог директора.

Директор заснива радни однос на
одређено време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног

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

О б р а з л о ж е њ е

Дана 2.4.2013. године Управни одбор
ЈУ Народна библиотека Вук Караџић из
Великог Градишта на својој другој седници
расписао је конкурс за избор директора ЈУ
Народна библиотека Вук Караџић из
Великог Градишта.

Чланом 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) предвиђено је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе  као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право општине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе и директоре јав-
них предузећа и установа чији је оснивач,
као и да даје сагласност на њихове статуте у
складу са Законом.

Након спроведеног конкурса Управни
одбор ЈУ Народна библиотека Вук Караџић
донео је своју одлуку број 55/13 од
30.4.2013. године којом се Скупштини
општине Велико Градиште за директора ЈУ
Народна библиотека Вук Караџић предлаже
Милена (Боре) Родић дипломирани филолог
опште књижевности и теорије књижевно-
сти-мастер. На основу свега наведеног стек-
ли су се сви законски услови да Скупштина
општине Велико Градиште донесе решење
како је у предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у року од 15. дана од пријема
решења.                 

Број:630-6/2013-01-1

Велико Градиште
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 18. Закона о јавним служ-
бама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.
Закона и 83/2005 – испр. др. закона), члано-
ва 34. и 35. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09) као и члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013 године донела је,

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА JАВНЕ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члaн 1. 
ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора, Јавне

установе Културни центар Велико
Градиште ЉУБИЦА НИКОЛИЋ из Великог
Градишта ул. Браће Буђони бр. 61, по зани-
мању дипломирани новинар.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне

установе Културни центар Велико
Градиште траје четири године.

Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређе-

на Уговором о раду закљученим између
Управног одбора Јавне установе Културни
центар Велико Градиште и именованог
директора.

Директор заснива радни однос на
одређено време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног

дана, од дана доношења а објавиће се у

„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 29.3.2013. године Управни одбор
ЈУ Културни центар Велико Градиште на
својој другој седници расписао је конкурс за
избор директора ЈУ Културни центар
Велико Градиште.

Чланом 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) предвиђено је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе  као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право општине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе и директоре јав-
них предузећа и установа чији је оснивач,
као и да даје сагласност на њихове статуте у
складу са Законом.

Након спроведеног конкурса Управни
одбор ЈУ Културни центар Велико
Градиште донео је своју одлуку на седници
Управног одбора која је одржана дана
29.4.2013. године којом се Скупштини
општине Велико Градиште за директора ЈУ
Културни центар Велико Градиште предла-
же Љубица Николић дипломирани новинар
из Великог Градишта

На основу свега наведеног стекли су
се сви законски услови да Скупштина
општине Велико Градиште донесе решење
како је у предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у року од 15. дана од пријема
решења.                 

Број:022-10/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 18. Закона о јавним служ-
бама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.
Закона и 83/2005 – испр. др. закона), члано-
ва 34. и 35. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09), као и члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013 године донела је,

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА JАВНЕ УСТАНОВЕ

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора, Јавне

установе Народни музеј Велико Градиште
ДРАГАН БОГИЧИЋ из Великог Градишта
ул. Николе Тесле бб. По занимању магистар
из области сликарства.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне

установе Народни музеј Велико Градиште
траје четири године.

Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређе-

на Уговором о раду закљученим између
Управног одбора Јавне установе Културни
центар Велико Градиште и именованог
директора.

Директор заснива радни однос на
одређено време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног

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

О б р а з л о ж е њ е

Дана 2.4.2013. године Управни одбор
ЈУ Народног музеја Велико Градиште на
својој другој седници расписао је конкурс за
избор директора ЈУ Народни музеј Велико
Градиште

Чланом 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) предвиђено је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право општине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе и директоре јав-
них предузећа и установа чији је оснивач,
као и да даје сагласност на њихове статуте у
складу са Законом.

Након спроведеног конкурса Управни
одбор ЈУ Народни музеј Велико градиште
донео је своју одлуку на седници Управног
одбора која је одржана дана 13.5.2013. годи-
не којом се Скупштини општине Велико
Градиште за директора ЈУ Народни музеј
Велико Градиште предлаже Драган Богичић
из Великог Градишта магистар из области
сликарства

На основу свега наведеног стекли су
се сви законски услови да Скупштина
општине Велико Градиште донесе решење
како је у предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у року од 15. дана од пријема
решења.                 

Број: 631-6/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.
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ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОШИРЕНИХ ПРАВА ГРАЂАНА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ИЗ
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Скупштина општине Велико
Градиште је на својој седници одржаној
21.12.2011. год. донела Одлуку о прошире-
ним правима из социјалне заштите грађана
у општини Велико Градиште којом је уреди-
ла следећа права:

1. право на дечији и родитељски
(породични) додатак,

2. право на помоћ породици за сваки
новосклопљени брак,

3. право на бесплатну ужину ученика
основних школа,

4. правно на накнаду трошкова јавног
превоза и 

5. додатак на пензије до износа од
11.000,00 дин.

На својој седници одржаној
25.06.2012. год. СО је донела допуну ове
одлуке којом је увела и право на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу.

Скупштина општине Велико
Градиште је на својој седници одржаној 17.
12. 2012. год. донела Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о проширеним правима из
социјалне заштите грађана у општини
Велико Градиште којом су усвојене следеће
измене: 

-право на породични додатак признаје
се незапосленој породиљи у једнократном
износу од 50.000,оо дин. 

-право на бесплатни превоз ученика
средњих школа утврђује се применом
социјалног критеријума, уместо месечне
карте може да се одобри плаћање смештаја
у дом ученика,

-за право студената на једну бесплатну
карту месечну довољна је само потврда о
студирању,

-укинут је додатак на најниже пензије
до износа од 11.000,оо дин.

Права из Одлуке СО од 21.12.2011.
год. као и допуне од 25.06.2012. год. остала
су непромењена.

На снази је и Одлука СО о основним
правима и услугама у соц. заштити.  

Правни преглед реализације Одлуке о
проширеним правима од 01.01.2013. год. до

30.05.2013. год

Број ученика основних школа који су
користили право на бесплатну ужину вари-
ра од месеца до месеца као и број школских
дана али можемо дати пример за март месец
2013. године:

-У„ОШ Иво Лола Рибар“ Велико
Градиште спремана ужина за 680 ученика,

-Пекара „ Ема“ за  школска одељења у
Средњеву, Макцу, Дољашњици, Гареву,
Љубињу, Печаници, Десини, Камијеву,
Царевцу, Мајиловцу, Курјачу, Сиракову и
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Ђуракову испоручивала ужину за 469 уче-
ника,

-Пекара „Марија“ за одељења у Раму,
Затоњу, Бискупљу, Кисељеву, Тополовнику,
Острву, Пожежену, Кусићу и Триброду
испоручивала ужину за 207 ученика,

Право на бесплатну ужину користило
је укупно 1.356 ученика.

Прилог: Финансијски показатељи рада
Центра за први квартал 2013.г.

Број:560-99/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р.

На основу члана 32 став 1 тачка 20, а у
вези члана 36 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и
члана 46 Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико
Градиште на својој 14 седници одржаној
дана 17.06. 2013. године, донела је 

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
САРАДЊУ СА ДРУГИМ ГРАДОВИМА И

ОПШТИНАМА

Члан 1.
Разрешава се дужности члана

Комисије за сарадњу са другим општинама
и градовима следећа лица:

1. Шуловић Златко из Великог
Градишта ул. Језерска бб

У Комисију за сарадњу са другим
општинама  и градовима именују се:

1. Илић Илија из Великог Градишта
ул. Језерска 36

Члан 2.
Мандат новоименованим члановима

комисије траје до истека мандата
Скупштине која их је именовала.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доно-

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

Образложење
Одредбама Статута општине Велико

Градиште, члановима од 45. до 64. регулиса-
но 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, већи-
ном гласова присутних одборника на ман-
датни период од четири године. Истим ста-
тутом 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 поједи-
начног кандидовања и именовања, како због
тога што нису уредно долазили на седнице
радног тела, тако и из других оправданих
разлога. На основу горе цитираних закон-
ских одредби предлаже се доношење реше-
ња како је у предлогу дато.

Против овог решења није дозвољена
жалба а може се покренути управни спор
пред Управним судом у Београду о року од
30 дана од дана пријема овог решења.

Број: 020-101/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основу члана 20. став 1. тачка 24.
Закона о локалном самоуправи („Службени
гласник РС“, број  129/2007), члана 69, 70 и
109. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“, број  135/2004),
члана 11.Закона о јавном  реду и миру
(„Службени гласник РС“, број  51/92), члана
26.Закона о заштити потрошача („Службени
гласник РС“, број  72/2010), члана
2.Правилника о дозвољеном нивоу буке у
животној средини („Службени гласник РС“,
број  54/92), и члана 40.Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник РС“,
број  9/2008),

Скупштина општине Велико
Градиште, на 14 седници одржаној дана
17.06 2013 донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о радном времену угости-

тељских објеката на територији Општине
Велико Градиште („Службени гласник
Општине Велико Градиште“, бр. 12/2011),
мења се члан 3. који сада гласи:

„Угоститељски објекти за исхрану и
пиће радиће радним данима, укључујући и
недељу, од 06,00 до 01,00 час а за викенд (
петак и субота ) до 02,00 часa.

За време туристичке сезоне ( у трајању
од 01. јуна до 31. августа ) као и у дане
државних и верских празника и дане тури-

стичких манифестација угоститељски
објекти за исхрану и пиће радиће до 03,00
часа.

Регистровани ноћни барови и дискоте-
ке могу радити сваког радног дана и викен-
дом од 20,00 до 04,00 часа.“

У осталом делу Одлуке члан 3. остаје
неизмењен

Члан 2.
У Одлуци о радном времену угости-

тељских објеката на територији Општине
Велико Градиште ( „Службени гласник
Општине Велико Градиште“ бр. 12/2011),
мења се члан 4. који сада гласи:

„Угоститељски објекти за исхрану и
пиће могу продужити радно време викен-
дом и празницима најдуже до 03,00 часа уз
Одобрење надлежног Одељења за инспек-
цијске послове Општинске управе општине
Велико Градиште.

Радно време ПС играоница биће од
06,00 до 22,00 часа.“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном гласни-
ку општине Велико Градиште“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), чланa 42. Закона о јавним пред-
узећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008), а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЕЋА

„СТАНДАРД“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
МИЛЕТИЋ Димитрија ДРАГАНА

дипл. ецц. из Макца ИМЕНУЈЕ СЕ за
вршиоца дужности директора Јавног кому-
налног предузећа „Стандард“ Велико
Градиште.

Члан 2.
Мандат именованог вршиоца дужно-

сти директора траје до избора директора у
складу са законом.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са одредбама члана 32. ст. 1

тач. 9. а сагласно одредби члана 30. ст. 3.
Закона о локалној самоуправи, оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште,
именује и разрешава директоре, управне и
надзорне одборе јавних предузећа, органи-
зација и служби чији је оснивач.

Досадашњи вршилац дужности дирек-
тора ЈКП „Стандард“ Велико Градиште под-
нео је оснивачу оставку на дужност в.д.
директора.

На предлог предузећа а уз сагласност
оснивача, у циљу несметаног рада Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ у складу
са Законом, предлаже се Скупштини општи-
не Велико Градиште да у смислу одредби
члана 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр. 119/2012) а у
складу са Статутом ЈКП „Стандард“ Велико
Градиште на место вршиоца дужности

директора, до избора директора у складу са
Законом, именује лице из диспозитива овог
решења.                               

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини општине да донесе решење
како је у предлогу дато.

Број:023-49/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008),
члана 43. оснивачког акта Јавног
Комуналног Предузећа „Дунав Велико
Градиште“ („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 4/2013) и члана 43.
Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2013), по спроведеном јав-
ном конкурсу и утврђене ранг листе као и
записника о изборном поступку спровене-
ним од стране Комисије за именовања СО
Велико Градиште, на захтев Општинске
управе општине Велико Градиште, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДУНАВ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ ВЕЛИКОГ

ГРАДИШТА

Члан 1.
ЖИВКОВИЋ Милутина РАДОСАВ,

ЈМБГ 2703960762612, ул. Добранска бр. 1.,
из Великог Градишта, ИМЕНУЈЕ СЕ на
дужност, директора Јавног комуналног
предузећа „Дунав Велико Градиште“ из
Великог Градишта.
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Именовани кандидат дужан је да у
року од осам дана, од објављивања овог
решења у Службеном гласнику општине
Велико Градиште, ступи на дужност, под
претњом пропуштања.

Члан 2.
Мандат именованог директора Јавног

комуналног предузећа „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта траје чети-
ри (4) године.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и раз-
решењем.

Именовани директор може бити разре-
шен дужности и пре истека периода на који
је изабран из разлога предвиђених законом.

Члан 3.
Са именованим директором ЈКП

„Дунав Велико Градиште“ радни однос се
заснива на одређено време.

Међусобна права и обавезе, између
именованог директора ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ и Надзорног одбора ЈКП „Дунав
Велико Градиште“, биће уређена Уговором
о раду.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења,
као у предлогу, су одредбе члана 21. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/2012) као и одредбе оснивачког
акта ЈКП „Дунав Велико Градиште и
Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште.

Наиме, у складу са одредбама чланова
25-29. Закона о јавним предузећима и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта бр. 023-
26/2013-01-1 од 25.04.2013. године која је
оглашена у Службеном гласнику Републике
Србије, објављен је јавни конкурс за имено-
вање директора горе наведеног предузећа.
Јавни конкурс објављен је на интернет стра-
ници општине Велико Градиште, у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“, на огласној табли општине

Велико Градиште, као и у дневним новина-
ма „Данас“, а у Општинској управи заведе-
не је под бр. 023-30/2013-01-3 дана
29.04.2013. године.

У јавном конкурсу објављени су
подаци о јавном предузећу, радном месту,
услови за именовање, мандат и место рада,
стручној спреми, року за подношење
пријава, докази који се уз пријаву прилажу и
др. 

Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15. дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата и
почетак рока, одређен дан, по објављивању
јавног конкурса у Службеном гласнику
Републике Србије. 

Јавни конкурс објављен је у
„Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 43/2013 дана 17.05.2013 године.
Технички рок за подношење почињао је да
тече од 18.05.2013. године.  

На расписани конкурс приспеле су две
пријаве  и то пријава Милосављевић
Љубише из Кусића и пријава Живковић
Радосава из Великог Градишта.
Непотпуних, неблаговремених и неразум-
љивих пријава није било. 

За приспеле пријаве, складу са одред-
бама члана 30. Закона о јавним предузећи-
ма, Комисија за именовање СО Велико
Градиште, је спровела изборни поступак,
ценила стучне способности, знања и вешти-
не кандидата и утврдила резултат кандидата
према мерилима прописаним за именовање
директора Јавног предузећа. Како су оба
кандидата испунила прописана мерила,
Комисија их је уврстила на ранг листу.
Листу за именовања, Комисија је доставила
органу управе општине Велико Градиште
заједно са записником о изборном поступку.

На основу овако сачињене ранг листе-
листе за именовања и записника о изборном
поступку надлежни орган локалне само-
управе, је у складу са одредбом члана 31. ст.
2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/12) предложио овлаш-
ћеном предлагачу, Општинском већу
општине Велико Градиште, да веће, саглас-
но члану 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), и
члану 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) а у складу са
чланом 31. ст. 3. Закона о јавним предузећи-
ма, упути образложени предлог, Скупштини
општине Велико Градиште као органу над-
лежном за именовање, да за директора, име-
нује лице из диспозитива овог решења. 
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Broj: 023-47/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012), члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008),
члана 43. Оснивачког акта Јавног Предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 4/2013) и члана 49.
Статута Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2013), по спроведеном јав-
ном конкурсу и утврђене ранг листе као и
записника о изборном поступку спроведе-
ним од стране Комисије за именовања СО
Велико Градиште, на захтев Општинске
управе општине Велико Градиште, а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ЈОВАНОВИЋ С. БОБАН из Љубиња,

ЈМБГ 0104977762618, ИМЕНУЈЕ СЕ на
дужност, директора Јавног Предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште из Великог Градишта.

Именовани кандидат дужан је да у
року од осам дана, од објављивања овог
решења у Службеном гласнику општине
Велико Градиште, ступи на дужност, под
претњом пропуштања.

Члан 2.
Мандат именованог директора Јавног

предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште траје четири (4) године.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком и раз-
решењем.

Именовани директор може бити разре-
шен дужности и пре истека периода на који
је изабран из разлога предвиђених законом.

Члан 3.
Са именованим директором Јавног

предузећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште радни однос се заснива на
одређено време.

Међусобна права и обавезе, између
именованог директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу општине и
Надзорног одбора ЈП Дирекције за изград-
њу општине Велико Градиште, биће уређе-
на Уговором о раду. 

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења,
као у предлогу, су одредбе члана 21. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/2012) као и одредбе оснивачког
акта ЈП Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште и Статута ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико градиште.

Наиме, у складу са одредбама чланова
25-29. Закона о јавним предузећима и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште из
Великог Градишта бр. 023-25/2013-01-1 од
25.04.2013. године која је оглашена у
Службеном гласнику Републике Србије,
објављен је јавни конкурс за именовање
директора горе наведеног предузећа. Јавни
конкурс објављен је на интернет страници
општине Велико Градиште, у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, на
огласној табли општине Велико Градиште,
као и у дневним новинама „Данас“, а у
Општинској управи заведене је под бр. 023-
31/2013-01-3 дана 29.04.2013. године.

У јавном конкурсу објављени су
подаци о јавном предузећу, радном месту,
услови за именовање, мандат и место рада,
стручној спреми, року за подношење
пријава, докази који се уз пријаву прилажу и
др. 
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Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15. дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата и
почетак рока, одређен дан, по објављивању
јавног конкурса у Службеном гласнику
Републике Србије. 

Јавни конкурс објављен је у
„Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 43/2013 дана 17.05.2013 године.
Технички рок за подношење почињао је да
тече од 18.05.2013. године.

На расписани конкурс приспела је
једна пријава и то пријава Јовановић Бобана
из Великог Градишта. Непотпуних, неблаго-
времених и неразумљивих пријава није
било. 

За приспеле пријаве, складу са одред-
бама члана 30. Закона о јавним предузећи-
ма, Комисија за именовање СО Велико
Градиште, је спровела изборни поступак,
ценила стучне способности, знања и вешти-
не кандидата и утврдила резултат кандидата
према мерилима прописаним за именовање
директора Јавног предузећа. Како је канди-
дат испунио прописана мерила, Комисија га
је уврстила на ранг листу. Листу за именова-
ња, Комисија је доставила органу управе
општине Велико Градиште заједно са запис-
ником о изборном поступку.

На основу овако сачињене ранг листе-
листе за именовања и записника о изборном
поступку надлежни орган локалне само-
управе, је у складу са одредбом члана 31. ст.
2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/12) предложио овлаш-
ћеном предлагачу, Општинском већу
општине Велико Градиште, да веће, саглас-
но члану 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), и
члану 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са
чланом 31. ст. 3. Закона о јавним предузећи-
ма, упути образложени предлог, Скупштини
општине Велико Градиште, као органу над-
лежном за именовање, да за директора, име-
нује лице из диспозитива овог решења.  

Broj: 023-45/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 11. и члана 36.  Закона о
јавним предузећима  („Службени гласник
РС“ бр. 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште бр.
9/2008), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„СТАНДАРД“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члaн 1.
ВЕЛИЧКОВИЋ Радослав БРАНКА

дипл. ецц из Великог Градишта ул. Бошка
Бухе бб, досадашњи вршилац дужности
директора Јавног комуналног предузећа
„Стандард“ из Великог Градишта,  РАЗРЕ-
ШАВА СЕ дужности, в.д. директора ЈКП
„Стандард“ Велико Градиште, са даном
15.06.2012. године услед подношења остав-
ке.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном

доношења а објавиће се у „Службеном глас-
нику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са одредбама члана 32. ст. 1

тач. 9.  Закона о локалној самоуправи, осни-
вач, Скупштина општине Велико Градиште,
именује и разрешава директоре, управне и
надзорне одборе јавних предузећа, органи-
зација и служби. 

На седници Скупштине општине
Велико Градиште, која је одржана дана
15.10.2012. године, Скупштина општине
Велико Градиште, именовала је на дужност,
као вршиоца дужности директора ЈКП
„Стандард“ из Великог Градишта, лице из
диспозитива овог решења.

Све до доношења овог решења, није
спроведен поступак избора директора. У
међувремену досадашњи в.д. директор под-
нео је оставку на ту дужност па су се стек-
ли услови да се именовано лице разреши
дужности услед подношења оставке а из
разлога предвиђених члановима 35. и 36.
Закона о јавним предузећима.                
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Како је досадашњи в.д. директор под-
нео оставку, испуњени, законски услови, у
смислу одредби члана 40. Статута општине
Велико Градиште, („Службени гласник
општине Велико Градиште“ 9/2008), као и
Статута ЈКП „Стандард“ Велико Градиште
да се досадашњи вршиоц дужности дирек-
тора предузећа, разреши дужности, због
чега се предлаже Скупштини, да донесе
решење какво је у предлогу дато из разлога
предвиђених  Законом и Статутом предузе-
ћа.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у Пожаревцу у року од 15. дана
од пријема решења.  

Bрој:023-48/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 17. Закона о библиотечко-
информационој делатности („Службени
гласник РС“ бр. 52/11), члана 18. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005
- испр. др. Закона и 83/2005 – испр. др. зако-
на), члана 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/09) као и члана 40.
Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана 17.
06. 2013 године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ, вршилац дужности

директора, Јавне установе Народна библио-
тека Вук Караџић Велико Градиште Милена
(Бора) Родић из Великог Градишта, дипло-
мирани филолог опште књижевности и тео-
рије књижевности-мастер

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доноше-

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) предвиђено је да Скупштина
општине именује и разрешава управне и
надзорне одборе  као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је
право општине да именује и разрешава
управне и надзорне одборе и директоре јав-
них предузећа и установа чији је оснивач,
као и да даје сагласност на њихове статуте у
складу са Законом.

Како је у међувремену од стране
Управног одбора ЈУ Народна библиотека
Вук Караџић дошло до расписивања и спро-
вођења конкурса за избор директора ЈУ
Народна библиотека Вук Караџић стекли су
се услови за разрешење в.д. директора ЈУ
Народна библиотека Вук Караџић из
Великог Градишта.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Основном суду
Пожаревац у року од 15. дана од пријема
решења.                 

Број:630-5/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р
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На основ члана 39 и члана 66. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/2012), члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008),
члана 48. Оснивачког акта Јавног Предузећа
Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 4/2013) и члана 57.
Статута Јавног предузећа Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2013),

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.

Разрешава се дужности директора
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште Љубица Митић
из Пожежена.

2.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња.

3.
Решење објавити у ''Службеном глас-

нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења,
као у предлогу, су одредбе члана 39 и 66.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/2012) као и одредбе
оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште и Статута ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико
градиште.

Наиме чланом 66 Закона о јавним пре-
дизећима предвиђено је да Koнкурси за
директоре у свим јавним предузећима на
које се примењује овај закон биће расписа-

ни најкасније до 30.6.2013. године. Из тих
разлога у складу са одредбама чланова 25-
29. Закона о јавним предузећима и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈП Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште из Великог
Градишта бр. 023-25/2013-01-1 од
25.04.2013. године која је оглашена у
Службеном гласнику Републике Србије,
објављен је јавни конкурс за именовање
директора горе наведеног предузећа. Јавни
конкурс објављен је на интернет страници
општине Велико Градиште, у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, на
огласној табли општине Велико Градиште,
као и у дневним новинама „Данас“, а у
Општинској управи заведене је под бр. 023-
31/2013-01-3 дана 29.04.2013. године.

У јавном конкурсу објављени су
подаци о јавном предузећу, радном месту,
услови за именовање, мандат и место рада,
стручној спреми, року за подношење
пријава, докази који се уз пријаву прилажу и
др. 

Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15. дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата и
почетак рока, одређен дан, по објављивању
јавног конкурса у Службеном гласнику
Републике Србије. 

Јавни конкурс објављен је у
„Службеном гласнику Републике Србије“
бр. 43/2013 дана 17.05.2013 године.
Технички рок за подношење почињао је да
тече од 18.05.2013. године.  

За приспеле пријаве, складу са одред-
бама члана 30. Закона о јавним предузећи-
ма, Комисија за именовање СО Велико
Градиште, је спровела изборни поступак,
ценила стучне способности, знања и вешти-
не кандидата и утврдила резултат кандидата
према мерилима прописаним за именовање
директора Јавног предузећа. Комисија је
након тога сачинила листу за именовања, и
исту доставила органу управе општине
Велико Градиште заједно са записником о
изборном поступку.

На основу овако сачињене ранг листе-
листе за именовања и записника о изборном
поступку надлежни орган локалне само-
управе, је у складу са одредбом члана 31. ст.
2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/12) предложио овлаш-
ћеном предлагачу, Општинском већу
општине Велико Градиште, да веће, саглас-
но члану 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), и
члану 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са
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чланом 31. ст. 3. Закона о јавним предузећи-
ма, упути образложени предлог, Скупштини
општине Велико Градиште, као органу над-
лежном за именовање, да за директора име-
нује лице које по оцени Комисије за имено-
вање Скупштине општине Велико Градиште
за то испуњавало све прописане услове.
Дакле како је сходно горе цитираном члану
66 Закона о јавним предузећима поступак
конкурса за избор директора Јавног пред-
узећа Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште спроведен, предлаже се
скупштини да донесе решење како је у овом
предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења
може се поднети тужба Вишем суду
Пожаревац у Пожаревцу у року од 15. дана
од пријема решења

Broj: 023-44/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основ члана 39 и члана 66. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 119/2012), члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр. 9/2008),
члана 48. Оснивачког акта ЈКП „Дунав
Велико Градиште“(„Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 4/2013) и
члана 39. Статута ЈКП „Дунав Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 5/2013),

Скупштина општине Велико
Градиште на 14 седници одржаној дана
17.06.2013. године, донела је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП
„ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Члан 1.

Разрешава се дужности вд. директора
Јавног комуналног предузећа „Дунав

Велико Градиште“ Радосав Живковић из
Великог Градишта

2.
Решење ступа на снагу даном доноше-

ња.

3.
Решење објавити у ''Службеном глас-

нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења,
као у предлогу, су одредбе члана 39 и 66.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/2012) као и одредбе
оснивачког акта ЈКП „Дунав Велико
Градиште и Статута ЈКП „Дунав Велико
Градиште.

Наиме чланом 66 Закона о јавним пре-
дизећима предвиђено је да Koнкурси за
директоре у свим јавним предузећима на
које се примењује овај закон биће расписа-
ни најкасније до 30.6.2013. године. Из тих
разлога у складу са одредбама чланова 25-
29. Закона о јавним предузећима и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“
из Великог Градишта бр. 023-26/2013-01-1
од 25.04.2013. године која је оглашена у
Службеном гласнику Републике Србије,
објављен је јавни конкурс за именовање
директора горе наведеног предузећа. Јавни
конкурс објављен је на интернет страници
општине Велико Градиште, у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, на
огласној табли општине Велико Градиште,
као и у дневним новинама „Данас“, а у
Општинској управи заведене је под бр. 023-
30/2013-01-3 дана 29.04.2013. године.

У јавном конкурсу објављени су
подаци о јавном предузећу, радном месту,
услови за именовање, мандат и место рада,
стручној спреми, року за подношење
пријава, докази који се уз пријаву прилажу и
др. 

Рок за подношење пријава кандидата
износио је 15. дана, с тим што је као почетак
рока за подношење пријава кандидата и
почетак рока, одређен дан, по објављивању
јавног конкурса у Службеном гласнику
Републике Србије. 

Јавни конкурс објављен је у

„Службеном гласнику Републике Србије“
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бр. 43/2013 дана 17.05.2013 године.

Технички рок за подношење почињао је да

тече од 18.05.2013. године.  

За приспеле пријаве, складу са одред-

бама члана 30. Закона о јавним предузећи-

ма, Комисија за именовање СО Велико

Градиште, је спровела изборни поступак,

ценила стучне способности, знања и вешти-

не кандидата и утврдила резултат кандидата

према мерилима прописаним за именовање

директора Јавног предузећа. Комисија је

након тога сачинила листу за именовања, и

исту доставила органу управе општине

Велико Градиште заједно са записником о

изборном поступку.

На основу овако сачињене ранг листе-

листе за именовања и записника о изборном

поступку надлежни орган локалне само-

управе, је у складу са одредбом члана 31. ст.

2. Закона о јавним предузећима („Службени

гласник РС“ бр. 119/12) предложио овлаш-

ћеном предлагачу, Општинском већу

општине Велико Градиште, да веће, саглас-

но члану 32. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“ бр. 129/07), и

члану 40. Статута општине Велико

Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 9/2008), а у складу са

чланом 31. ст. 3. Закона о јавним предузећи-

ма, упути образложени предлог, Скупштини

општине Велико Градиште, као органу над-

лежном за именовање, да за директора име-

нује лице које по оцени Комисије за имено-

вање Скупштине општине Велико Градиште

за то испуњавало све прописане услове.

Дакле како је сходно горе цитираном члану

66 Закона о јавним предузећима поступак

конкурса за избор директора Јавног пред-

узећа Дирекција за изградњу општине

Велико Градиште спроведен, предлаже се

скупштини да донесе решење како је у овом

предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења

може се поднети тужба Вишем суду

Пожаревац у Пожаревцу у року од 15. дана

од пријема решења

Број: 023-46/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007), члана 18. Закона о јавним служ-

бама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,

71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.

Закона и 83/2005 – испр. др. закона), члана

37. Закона о култури („Службени гласник

РС“ бр. 72/09) као и члана 40. Статута

општине Велико Градиште („Службени

гласник општине Велико Градиште бр.

9/2008), а на предлог Општинског већа

Скупштина општине Велико

Градиште на 14 седници одржаној дана

17.06.2013 године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ

ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

РАЗРЕШАВА СЕ, вршилац дужности

директора, Јавне установе Културни центар

Велико Градиште Љубица Николић из

Великог Градишта ул. Браће Буђони бр. 61

дипломирани новинар.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном

доношења а објавиће се у „Службеном глас-

нику општине Велико Градиште“.
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О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007) предвиђено је да Скупштина

општине именује и разрешава управне и

надзорне одборе  као и директоре јавних

предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико

Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је

право општине да именује и разрешава

управне и надзорне одборе и директоре јав-

них предузећа и установа чији је оснивач,

као и да даје сагласност на њихове статуте у

складу са Законом.

Како је у међувремену од стране

Управног одбора ЈУ Културни центар

Велико Градиште дошло до расписивања и

спровођења конкурса за избор директора ЈУ

Културни центар Велико Градиште стекли

су се услови за разрешење в.д. директора ЈУ

Културни центар Велико Градиште.

Правна поука: Против овог решења

може се поднети тужба Основном суду

Пожаревац у року од 15. дана од пријема

решења.                 

Broj:022-9/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007), члана 18. Закона о јавним служ-

бама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,

71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.

Закона и 83/2005 – испр. др. закона), члана

37. Закона о култури („Службени гласник

РС“ бр. 72/09) као и члана 40. Статута

општине Велико Градиште („Службени

гласник општине Велико Градиште бр.

9/2008), а на предлог Општинског већа

Скупштина општине Велико

Градиште на 14 седници одржаној дана

17.06.2013 године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА

JАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.

РАЗРЕШАВА СЕ, вршилац дужности

директора, Јавне установе Народна музеј

Велико Градиште Драган Богичић из

Великог Градишта магистар из области сли-

карства.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доноше-

ња а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“ бр.

129/2007) предвиђено је да Скупштина

општине именује и разрешава управне и

надзорне одборе  као и директоре јавних

предузећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико

Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је

право општине да именује и разрешава

управне и надзорне одборе и директоре јав-

них предузећа и установа чији је оснивач,

као и да даје сагласност на њихове статуте у

складу са Законом.

Како је у међувремену од стране

Управног одбора ЈУ Народни музеј Велико
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Градиште дошло до расписивања и спрово-

ђења конкурса за избор директора ЈУ

Народни музеј Велико Градиште стекли су

се услови за разрешење в.д. директора ЈУ

Народни Музеј Велико Градиште.

Правна поука: Против овог решења

може се поднети тужба Основном суду

Пожаревац у року од 15. дана од пријема

решења.                 

Број: 631-5/2013-01-1

Велико Градиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

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 14. седници донела је

дан 17.06.2013.године

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:

Бојан Милосављевић из Кусића

2.

Решење ступа на снагу даном доноше-

ња.

3.

Решење објавити у ''Службеном глас-

нику општине Велико Градиште''.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 50 Закона о локалној

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.

129/2007) прописан је начин на који члано-

вима Општинског већа престаје мандат и

пре истека времена на које је исти изабран.

Дана 24.5.2013. године Бојан

Милосављевић поднео је оставку на место

члана Општинског већа општине Велико

Градиште. Из тих разлога предлаже се

Скупштини општине да донесе овде пред-

ложено решење.

Број:020-100/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 20, а у

вези члана 36 Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07) и

члана 46 Статута општине Велико

Градиште („Службени гласник општине

Велико Градиште“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико

Градиште на својој 14 седници одржаној

дана 17.06 2013. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ

И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И

ПРИЗНАЊА

Члан 1.

Разрешавају се дужности чланова

Комисије за доделу општинских признања и

награда, следећи чланови:

1. Златко Шуловић из Великог

Градишта ул. Језерска бб

2. Драгица Ивановић из Великог

Градишта

У Комисију доделу општинских

награда и признања именују се:

1. Ивковић Драган из Великог

Градишта ул. Пожаревачки пут бб

2. Лукић Љубиша из Кусића

Члан 2.

Мандат новоименованим члановима

комисије траје до истека мандата

Скупштине која их је именовала.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доноше-

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама Статута општине Велико

Градиште, члановима од 45. до 64. регулиса-

но 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, већи-

ном гласова присутних одборника на ман-

датни период од четири године. Истим ста-

тутом 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 поједи-

начног кандидовања и именовања, како због

тога што нису уредно долазили на седнице

радног тела, тако и из других оправданих

разлога. 

На основу горе цитираних законских

одредби предлаже се доношење решења

како је у предлогу дато.

Против овог решења није дозвољена

жалба а може се покренути управни спор

пред Управним судом у Београду о року од

30 дана од дана пријема овог решења

Број: 020-102/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК СО

Томислав Ивановић,с.р

Broj 823. jul 2013. 51



Broj 8 23. jul 2013.52

SADR@AJ:

1. Izve{taj o izvr{ewu buxeta za period januar-decembar 2012. godine ........................................................................ 1
2. Re{ewe o davawu saglasnosti na Statut Turisti~ke organizacije op{tine Veliko Gradi{te ............................ 12
3. Odluka o Zavr{nom ra~unu buxeta lokalne vlasti op{tine Veliko Gradi{te za 2012. godinu ............................ 12
4. Odluka o Pristupawu izradi plana detaqne regulacije “Podru~ja tvr|ave Ram” ................................................... 14
5. Odluka o Davawu u zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe prihvatili{ta i pansiona za `ivotiwe . 16
6. Odluka o Pristupawu izradi plana detaqne regulacije “Podru~ja Lederata” ........................................................ 17
7. Re{ewe o Davawu saglasnosti na Program davawa u zakup na odre|eno vreme neizgra|enog gra|evinskog
zemqi{ta ................................................................................................................................................................................. 19
8. Re{ewe o davawu saglasnosti na Izve{taj o poslovawu sa finansijskim izve{tajem JKP “Dunav Veliko
Gradi{te” za 2012. godinu ..................................................................................................................................................... 20
9. Re{ewe o davawu saglasnosti na Program rada JKP “Dunav Veliko Gradi{te” za 2013. godinu ......................... 20
10. Re{ewe o davawu saglasnosti na dopunu Programa otu|ewa neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u javnoj svo-
jini za 2013. godinu ................................................................................................................................................................ 21
11. Re{ewe o davawu u zakup neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u javnoj svojini u Vel. Gradi{tu ..................... 22
12. Re{ewe o Izboru ~lana op{tinskog ve}a op{tine Veliko Gradi{te ..................................................................... 23
13. Re{ewe o Razre{ewu i imenovawu ~lanova komisije za davawe gra|evinskog zemqi{ta u zakup ....................... 24
14. Re{ewe o Imenovawu direktora Javne ustanove Narodna biblioteka “Vuk Karaxi}” Vel. Gradi{te .............. 25
15. Re{ewe o Imenovawu direktora Javne ustanove Kulturni centar Veliko Gradi{te ........................................... 26
16. Re{ewe o Imenovawu direktora Javne ustanove “Narodni muzej Veliko Gradi{te” ............................................ 27
17. Informacija o ostvarivawu pro{irenih prava gra|ana op{tine Veliko Gradi{te iz oblasti socijalne
za{tite .................................................................................................................................................................................... 28
18. Re{ewe o Razre{ewu i imenovawu ~lana komisije za saradwu sa drugim gradovima i op{tinama .................... 29
19. Izve{taj o realizaciji Programa mesnih zajednica i utro{enim sredstvima za period januar-decembar 2012.
godine ....................................................................................................................................................................................... 30
20. Odluka o Izmeni odluke o radnom vremenu ugostiteqskih objekata na teritoriji op{tine Vel. Gradi{te .... 40
21. Re{ewe o Imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Javnog komunalnog preduze}a “Standard” Veliko
Gradi{te ................................................................................................................................................................................. 41
22. Re{ewe o Imenovawu direktora Javnog komunalnog preduze}a “Dunav Veliko Gradi{te” iz Vel. Gradi{ta ...41
23. Re{ewe o Imenovawu direktora Javnog preduze}a Direkcija za izgradwu op{tine Vel. Gradi{te .................. 43
24. Re{ewe o Razre{ewu vr{ioca du`nosti direktora Javnog komunalnog preduze}a “Standard” V. Gradi{te ... 44
25. Re{ewe o Razre{ewu v.d. direktora Javne ustanove Narodna biblioteka “Vuk Karaxi}” V. Gradi{te ............ 45
26. Re{ewe o Razre{ewu direktora Javnog preduze}a Direkcija za izgradwu op{tine Veliko Gradi{te .............. 46
27. Re{ewe o Razre{ewu direktora JKP “Dunav Veliko Gradi{te” .............................................................................. 47
28. Re{ewe o Razre{ewu v.d. direktora Javne ustanove Kulturni centar Veliko Gradi{te ..................................... 48
29. Re{ewe o Razre{ewu v.d. direktora Javne ustanove Narodni muzej Veliko Gradi{te .......................................... 49
30. Re{ewe o Razre{ewu ~lana op{tinskog ve}a op{tine Veliko Gradi{te ............................................................... 50
31. Re{ewe o Razre{ewu i imenovawu ~lanova komisije za dodelu op{tinskih nagrada i priznawa ...................... 51

Izdava~: Skup{tina op{tine Veliko Gradi{te - Redakcija: Odeqewe za op{tu upravu i javne slu`be Op{tinske
uprave - tira`: 30 komada - {tampa: Biro Press, V. Gradi{te


