ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Година XV

Број 10

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 40. став
1. тачка 29. Статута општине Велико Градиште
„Сл. гласник општине Велико Градиште“,
бр.5/2018- пречишћен текст) и чланова 2.,3. и
10. Одлуке о установљењу и додели општинске
награде и других јавних признања општине
Велико Градииште („Сл.гласник општине
Велико Градиште“, бр. 4/2015),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 18. седници одржаној дана 16.07.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ
ОПШТИНСКИХ НАГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Као посебан вид јавног признања
за постигнуте резултате и достигнућа у
свим областима стваралаштва од значаја за
унапређење, развој и афирмацију општине
Велико Градиште, а поводом 2. августа Дана
општине Велико Градиште, додељује се
следећим лицима:
ОПШТИНСКА НАГРАДА У ВИДУ ДИПЛОМЕ
1. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕШЉЕВА БАРА
из Чешљеве Баре, област афирмација
насељеног места
2. РАДУЛОВИЋ СВЕТИСЛАВ из
Дољашнице, област афирмација насељеног
места
3. НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ из Голупца, ученик
генерације Средње школе Велико Градиште
4. ОДБОЈКАШКА ЕКИПА Средње школе
из Великог Градишта, област спорт и
афирмација општине
5. ВЕСНА НОВКОВИЋ из Великог Градишта,
област образовање
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6. АТАНАСИЈЕ ПАНИЋ из Великог
Градишта, област афирмација општине и
насељеног места
7. ЖИВКОВИЋ ЗОРАН из Бискупља, област
пољопривреде
8. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ГОЛУБ“ из
Великог Градишта , област афирмација
општине
9. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ из
Костолца, област култура, афирмација
општине
10. БОЖИДАР ГРУЈИЋ из Великог Градишта,
област образовање
11. ДЕЈАН МИЛАНОВИЋ из Великог
Градишта, област спорт
12. МИОДРАГ  РАТКОВИЋ , област спорт и
афирмација општине
13. АПТР„ИВАНОВИЋ ПРЕВОЗ“  НОВИЦА
ИВАНОВИЋ,  из Великог Градишта, област
привреда и хуманитарни рад
14. СРЕДЊА ШКОЛА из Великог Градишта,
област хуманитарни рад
15. ЖЕЉКО МИЛЕТИЋ из Печанице, област
пољопривреда-ратарство
Члан 2.
Физичким лицима добитницима новчане
награде исплатиће се износ од 20.000,00 динара,
са припадајућим порезима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику општине
Велико Градиште“.

Број: 17-8/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др.закон и
47/18), члана 40. став 1. тачка 29. Статута
општине Велико Градиште „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр.5/2018пречишћен текст) и чланова 13. и 18. Одлуке
о установљењу и додели општинске награде
и других јавних признања општине Велико
Градиште („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 4/2015),
Скупштина
општине
Велико
Градиште на својој 18. седници одржаној
дана 16.07.2018. године, доноси

Ha основу члана 46. став 1. Закона о
планирању и изградњи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број: 72/2009, 81/2009
– исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014) и члана 40. Статута Општине Велико
Градиште («Службени гласник општине Велико
Градиште», бр. 5/2018-пречишћен текст), на
предлог Комисије за планове општине Велико
Градиште и Општинског већа, Скупштина
општине Велико Градиште на 18. седници од
16.07.2018. године доноси

Одлуку

о изради Плана детаљне регулације
водовода и водоизворишта у функцији
водоснабдевања општине Велико Градиште

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ ПЛАКЕТЕ
Члан 1.
Као посебан вид јавног признања
за остварену изузетну сарадњу, изузетне
заслуге и допринос у развоју општине
Велико Градиште, додељује се:

Назив плана
Члан 1.
Ha основу ове одлуке израдиће се План
детаљне регулације водовода и водоизворишта
у функцији водоснабдевања општине Велико
Градиште (у даљем тексту План).

ПЛАКЕТА
1. ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ СЕЛТА ИЗ
ВИГА
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл.гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 17-9/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Плански основ за израду Плана
Члан 2.
Плански основ за израду Плана су:
-

Просторни план Републике Србије 20102014-2021 (‘’Службени гласник РС’’, бр.
88/2010)

-

Просторни план општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 2/2011), с обзиром да се

доношењем ове Одлуке примењује
одредба самог Просторног плана
општине да његово даље спровођење
може бити кроз израду планова детаљне
регулације.
Границе обухвата планa

Члан 3.
Планом детаљне регулације водовода
и водоизворишта у функцији водоснабдевања
општине Велико Градиште - биће обухваћени
резервоари, црпне станице, пумпе и приступни
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путеви, а у функцији водоснабдевања, односно
у обухвату биће део катастарских општина
Кумане, Затоње, Рам, Острово, Мајиловац,
Курјаче, Сираково и Велико Градиште.
Оријентациона граница плана приказана
је у графичком прилогу ове Одлуке.
Коначни обухват и граница плана
одредиће се кроз фазу раног јавног увида,
односно кроз израду и стручну контролу нацрта
плана.
Услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија
Члан 4.
Имајући у виду да су просторним
планом преузета решења из Генералног
пројекта
снабдевања
водом
општине
Велико Градиште предвиђени су услови за
побољшање водоснабдевања и обухватају
повећање капацитета целог система, као и
изградњу, проширење капацитета. Предвиђена
је потенцијално извориште на локацији
Градиштанско
Острово
са
могућности
производње до 200 l/s.
Ова вредност премашује предвиђене
потреба за водом на крају пројектног периода
2030.године. Значајније водоизвориште које
би могло повећати могућност производње
воде је и извориште “Стиг” са кога би се
вршило снабдевање водом насеља Мајиловац,
Сираково и Курјаче. Концепција система за
транспорт воде, заснованог на коришћењу ва
изворишта на северном делу општине пружа
могућност снабдевања водом свих насеља у
општини, изузев насеља Курјаче, Мајиловац и
Сираково. Пројектован капацитет постојећег и
новопројектованог изворишта Острово је 270 l/s.
Подлоге за израду плана
Члан 5.
У циљу израде плана, надлежни орган
за послове државног премера и катастра
обезбедиће скенирање и уступиће општини
постојеће дигиталне подлоге или уколико
их нема онда копије аналогних катастарских
подлога, као и постојећи катастар подземних
водова и орто-фото снимке, без накнаде сем за
трошкове скенирања.
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Концептуални оквир планирања
коришћења, уређења и заштите планског
подручја
Члан 6.
Осим водоснабдевања за остварење
циљева које је Просторни план општине Велико
Градиште поставио у домену саобраћајне
инфраструктуре
у
наредном
периоду
планирана је изградња нових, реконструкција,
рехабилитација и осавремењавање постојећих
елемената
саобраћајне
инфраструктуре.
Просторним планом је детаљно предвиђена
изградња, реконструкција и модернизација
мреже општинских путева, те је овим Планом
предвиђена и изградња, односно реконструкција
некатегорисаних путева који су приступни
путеви до објеката у функцији водоснабдевања.
У оквиру зоне у оквиру којих ће се налазити
објекти у функцији водоснабдевања, односно
бунари, резервоари, црпне станице и други
објекти, биће приказани и сви инфраструктурни
објекти, као и зоне заштите.

Визија и циљеви планирања коришћења,
уређења и заштите планског подручја
Члан 7.
За реализацију планираних намена
садржаја и опреме, оптимални приступ је израда
урбанистичког плана, као плана водоснабдевања
са свим пратећим објектима неопходним за
реализацију.

Принципи планирања коришћења, уређења
и заштите простора
Члан 8.
Органи, организације и јавна предузећа,
који су овлашћени да утврђују услове за заштиту
и уређење простора и изградњу објеката у фази
израде плана, дужни су да по захтеву носиоца
израде плана, у року од 30 дана, доставе све
тражене податке, без накнаде.
План детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације
о локацији, локацијских услова и израду
урбанистичко-техничких докумената за укупан
обухват плана.
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Структурa основних планираних намена
простора и коришћења земљишта
Члан 9.
Планиране претежне намене површина у
обухвату плана су: објекти у функцији снабдевања
водом у оквиру катастарских општина Кумане,
Затоње, Рам, Острово, Мајиловац, Курјаче,
Сираково и Велико Градиште са планом
саобраћаја и намене површина.
Садржај плана
Члан 10.
Предметни план ће бити израђен као
урбанистички план .
План ће бити у форми и са садржајем
у складу са одредбама Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Рок за израду нацрта плана je три месеца
од завршетка раног јавног увида и извештаја
Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима
Комисије за планове и достављање нацрта плана
за јавни увид је 15 дана од добијања извештаја
Комисије за планове о извршеној стручној
контроли плана.
Рок за израду предлога плана je један
месец од завршетка јавног увида и извештаја
Комисије за планове.

Начин финансирања израде планског
документа
Члан 12.
За
процењен
обухват
плана
оријентациона процена потребних средстава је
око 1.200.000.- динара.

Фазе израде плана су: 1) планско решење
за рани јавни увид, 2) нацрт плана за стручну
контролу, 3) планско решење за јавни увид, 4)
предлог плана за усвајање и 5) елаборат донетог
плана.

Средства за израду плана обезбедиће се
из буџета општине Велико Градиште

Елаборат сваке фазе израде плана од 1)
до 4) израдиће се у два примерка у аналогном
облику, у осам примерака у дигиталном облику и
у једном несавијеном и неупакованом примерку
у аналогном облику.

Члан 13.

Елаборат донетог Плана израдиће се у
четири примерка оригинала у аналогном облику
који ће се пo овери чувати код Скупштине
општине Велико Градиште као доносиоца
плана, односно доставити другим надлежним
органима, као и у осам примерака у дигиталном
облику.
Рок за израду планског документа
Члан 11.
Рок за припрему планског решења за
излагање плана на рани јавни увид je два месеца
од дана ступања на снагу ове Одлуке и почетка
израде плана.

Место и начин обављања јавног увида

Подаци о начину излагања нацрта
плана на рани јавни увид и јавни увид, као и о
трајању јавног увида, огласиће се у средствима
информисања и у иформативном гласилу
општине Велико Градиште.
У току јавног увида биће организована
јавна расправа и презентација Плана.
Одлука о изради или неприступању израде
стратешке процене утицаја.
Члан 14.
За потребе израде Плана не приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних
намена на животну средину.
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Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења a објавиће се у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
Број: 325-4/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОДЛУКЕ
Оријентациони обухват плана по катастарским општинама

К.О. Мајиловац

К.О. Велико Градиште

К.О. Сираково

17. јул 2018. године

17. јул 2018. године

К.О. Затоње

К.О. Рам

К.О. Кумане
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К.О. Курјаче

К.О. Острово
Комисија за планове општине Велико Градиште

17. јул 2018. године
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Број 10

На основу члана 2. и 3. став1
тачка
13)
Закона
о
комуналним
делатностима
(‘’Службени
гласник
РС’’ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС» бр. 129/07, 83/14
- др. закон), и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008,
5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017)
Скупштина
општине
Градиште на 18. седници
16.07.2018. године, донела је

Велико
одржаној

ОДЛУКА
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређују се услови
и начин обављања комуналне делатности
- димничарске услуге, права и обавезе
вршиоца комунлне делатности који обавља
димничарске услуге и корисника услуга
на територији Општине Велико Градиште
(у даљем тексту: Општина), финансирање
обављања димничарске услуге, начин
обезбеђивања континуитета у обављању
димничарске услуге, начин поступања
и овлашћења органа Општине у случају
прекида у обављању димничарске услуге,
надзор над вршењем димничарске услуге,
као и друга питања везана за обављање
димничарске услуге.
Члан 2
Димничарске услуге, у смислу ове
одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних
објеката и уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
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- контрола димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја.
Члан 3
Изрази који се употребљавају у овој
одлуци имају следеће значење:
- димоводни објекат (димњак) је вертикална,
приближно вертикална или хоризонтална
конструкција (канал, окно, шахт, цев,
испуст за одвод продуката сагоревања фасадни испуст), која продукте сагоревања
- димне гасове, у подпритиску или
надпритиску, одводи из ложишног уређаја
у спољну средину - атмосферу, односно
обезбеђује довод ваздуха ложишном уређају
(комбиновани ЛАС, ЛАФ - димњаци,
коаксијални фасадни испусти),
- ложишни уређај је део ложишног система
у којем се одвија ложење (сагоревање)
чврстих, течних или гасовитих горива,
при чему се производи топлота и настају
продукти сагоревања - димни гасови,
- санација димоводног објекта је
извођење потребних радова на постојећем
димоводном објекту како би он испунио
неопходне грађевинске, противпожарне и
функционално-техничке захтеве,
- реконструкција димоводног објекта је
извођење накнадних радова на постојећем
димоводном објекту, како би се прилагодио
захтевима у погледу чврстоће и статичке
стабилности и промене претходних
параметара димоводног објекта попут броја
прикључака, замене, односно накнадне
уградње димничарских вратанаца, завршних
капа и сл.,
- вентилациони канал је усисни и одсисни
хоризонтални,
односно
вертикални
отвор, инсталација и окно који има сврху
принудног или природног (термички узгон)
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- вентилациони уређај је уређај који
омогућује принудно струјање свежег
или истрошеног ваздуха, односно дима
и токсичних продуката сагоревања кроз
вентилациони канал,
- резервни димоводни објекат (резервни
димњак) је димоводни објекат који се
користи само у случају ванредних потреба
и околности и на кога може да се прикључи
ложишни уређај на чврсто гориво.
Члан 4
Димничарске услуге ће обављати
јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект
(у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности), коме ће бити, у складу са
Законским прописима, поверена комунална
делатност вршења димничарских услуга.
Члан 5
Корисник димничарске услуге је
физичко или правно лице које је власник,
односно корисник стана у стамбеној згради,
власник, односно корисник породичне
стамбене зграде и власник, односно
корисник пословног простора и објеката
у којима се налазе димоводни објекти,
резервни димоводни објекти, ложишни
уређаји, вентилациони канали и уређаји (у
даљем тексту: корисник услуге).
УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 6
Димничарска услуга обавља се у циљу
обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и
уређаја, вентилационих канала и уређаја,
превентивне заштите живота и имовине од

пожара, заштите животне средине, као и
енергетске ефикасности.
Члан 7
Испитивање гасне пропустности
димњака према важећим стандардима,
мерење емисија загађујућих материја из
ложишних уређаја и степена корисности
ложишних уређаја укључујући и мерења
довољног снабдевања ложишта ваздухом
за сагоревање (4Ра-тест), обавља се у
акредитованој лабораторији.
Члан 8
Вршилац комуналне делатности мора
да поседује дозволу: за сакупљање и транспорт
опасног и неопасног отпадаследећих индексних
бројева: 100104 (летећи пепео од сагоревања
нафте и прашина из котла),200141 (отпад од
чишћења димњака), 100101 (пепео, шљака и
прашина из котла, изузев прашине из котла
наведене у 100104). или да има уговор са
предузеће које врши сакупљање и таранспорт
отпада.

Члан 9
Вршилац комуналне делатности
мора да поседује минималну техничку
опремљеност у складу са позитивним
законским прописима и подзаконским
актима.
Вршилац комуналне делатности
мора да поседује одговарајући простор за
смештај материјала, опреме и алата.
Члан 10
Димничарске услуге могу да обављају
запослени одговарајуће стручности и
образованог профила.
Члан 11
Вршилац комуналне делатности
мора да успостави и примењује систем
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управљања заштитом здравља и безбедности
на раду и да поступа у складу са прописима
у вези заштите животне средине и начелима
одрживог развоја.

прикључени ложишни уређаји, контролишу
се и чисте једном у три године.

Члан 12

Редовна контрола и чишћење
вентилационих канала и уређаја врши се у
следећим временским размацима:

Вршилац комуналне делатности
доноси годишњи Програм пословања
предузећа (у даљем тексту: Програм), који
садржи:
1. обим послова и динамику
извршавања димничарских услуга, и
2. износ потребних средстава за
реализацију Програма.
Програм доноси Вршилац комуналне
делатности до 1. децембра текуће године за
наредну годину, уз претходну сагласност
Општинског већа.
Члан 13
Редовна контрола и чишћење
димоводних и ложишних објеката и уређаја
врши се у складу са Програмом, у следећим
временским размацима:
1. два пута годишње у породичним и
више породичним стамбеним зградама,
2. једном у три месеца у угоститељским
објектима, пекарама, кланицама, кухињама
за масовно спремање хране,
3. једном годишње у пословним
просторима и објектима са ложишним
уређајем топлотне снаге до 50 кW,
4. два пута годишње у пословним
просторима и објектима са ложишним
уређајем топлотне снаге од 50 кW до 1 МW.
Резервни димњаци и димњаци, који
се не користе стално, односно на који нису

Члан 14

- једном у три године за вертикални
главни (примарни) вентилациони канал
и централни вентилациони уређај, који је
намењен искључиво за главни (примарни)
канал и налази се на његовом врху, у
породичним и вишепородичним стамбеним
зградама,
- једном у три године за вентилациони
канал и уређај (суве вентилације - ХВАЦ
клима вентилациони системи) за пословне
просторе и објекте (пословни објекти
тржних центара и сл), и
- свака три месеца за вентилациони
канал и уређај попут одсисних напа, филтера
и вентилатора, у којима се стварају запаљива
прашина или паре масноће (за просторије и
објекте за масовно припремање хране).
Члан 15
Корисник услуге може да захтева,
писаним путем, да се мимо прописане
редовне контроле из чл.13. и 14. ове
одлуке изврши контрола исправности
димоводних и ложишних објеката и уређаја
и вентилационих канала и уређаја, на терет
подносиоца захтева.
Члан 16
О
утврђеним
неисправностима
димоводних и ложишних објеката и
уређаја и вентилационих канала и уређаја
које утичу на употребљивост и сигурност
као што су оштећења (обрушавање,
пукотине, растрешеност и сл), недозвољени
грађевински радови (зазиђивање и сл),
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Вршилац комуналне делатности је дужан
да одмах обавести корисника услуге, ,
Министарство унутрашњих послова сектор за ванредне ситуације - Одељење у
Велико Градишту и надлежну грађевински
инспекцију.

Члан 20
дужан:

Вршилац комуналне делатности је

- да димничарске услуге врши на
начин и у роковима прописаним овом
одлуком и Планом из члана 18. ове одлуке,

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
КОРИСНИКА УСЛУГА

- да о термину вршења димничарских
услуга обавести корисника услуге у складу
са чланом 19. ове одлуке, и

Члан 17

да
непосредном
вршиоцу
димничарских услуга обезбеди посебну
легитимацију, коју је дужан да покаже при
пружању услуге.

Вршилац комуналне делатности је
дужан да обезбеди:
1. трајно и несметано обављање
димничарских услуга,
2. прописани обим
димничарских услуга,

и

квалитет

3. развој и унапређење квалитета и
врста димничарских услуга.
Члан 18
Вршилац комуналне делатности је
дужан да донесе годишњи план чишћења и
контроле димоводних и ложишних објеката
и уређаја и вентилационих канала и уређаја
који је саставни део Програма пословања (у
даљем тексту: План), који подлежу редовној
контроли и чишћењу од стране физичких
лица.
Члан 19
Вршилац комуналне делатности је
дужан да на транспарентан начин, обавести
власника о планираном термину доласка
ради обављања димничарске услуге,
односно корисника димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја, који подлежу редовној контроли и
чишћењу.

Члан 21
Вршилац комуналне делатности је
дужан да води евиденцију (контролну књигу
или лист) о извршеним димничарским
услугама.Контролна књига (или лист) води
се за сваки димоводни и ложишни објекат
и уређај и вентилациони канал и уређај, и
садржи:
- улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно
корисника објекта, име и презиме лица или
назив органа који управља зградом,
- број и врсту димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
- опис обављене димничарске услуге,
датум и потпис непосредног вршиоца
димничарске услуге, и
- потпис лица из алинеје 2. овог става,
као потврду о извршеним димничарским
услугама.

17. јул 2018. године
Члан 22
Уз контролну књигу или лист,
Вршилац комуналне делатности је дужан да
води евиденцију димоводних и ложишних
објеката и уређаја и вентилационих канала
и уређаја који се обавезно контролишу и
чисте, а која садржи:
- улицу и кућни број објекта,
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2. да омогући чишћење димоводних
и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја,
3. да омогући спаљивање чађи у
димоводним објектима и уређајима једном
годишње по престанку грејне сезоне, а
једном месечно спаљивање наслага масти и
чађи на димоводним објектима изнад скара,

- име и презиме власника, односно
корисника објекта, име и презиме лица или
назив органа који управља зградом,

4. да омогући контролу димоводних
и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја, и

- основне податке о димоводном
објекту (тип, врсту, материјал, димензије и
сл) и ложишног уређаја (тип, врсту горива,
снагу и сл), односно о вентилационим
каналима и уређајима (тип, врсту, материјал,
димензије и сл), који се чисте, односно
контролишу,

5. да плаћа
димничарске услуге.

- напомене о стању димоводних
објеката, ложишних уређаја и вентилационих
канала и уређаја, ванредним догађајима и сл,
- датум увођења у евиденцију, и
- датуме чишћења и контроле.
Члан 23
Вршилац комуналне делатности мора
чувати податке о димоводним и ложишним
објектима и уређајима и вентилационим
каналима и уређајима, као и о обављеним
услугама на прописан начин.
Члан 24
Корисник услуга дужан је:
1. да омогући улаз у просторије и
несметан прилаз димоводним и ложишним
објектима и уређајима и вентилационим
каналима и уређајима,

цену

за

пружене

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 25
Средства за обављање димничарских
услуга обезбеђују се из:
-буџета Општине Велико Градиште,
- прихода од пружања димничарских
услуга,
- наменских средстава других нивоа
власти, и
- других извора, у складу са Законом.
Члан 26
Цене димничарских услуга утврђују
се Ценовником, у месечном износу.
Ценовник из става 1. овог члана
доноси Вршилац комуналне делатности, на
које даје сагласност Општинско веће.
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НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 27
Вршилац комуналне делатности је
дужан да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију Програма из члана
12. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим,
врсту и квалитет димничарских услуга.
Члан 28
Ако дође до поремећаја или прекида
у раду услед ванредне ситуације, или других
разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Вршилац комуналне
делатности је обавезан да одмах предузме
мере на отклањању узрока поремећаја
односно прекида, и то:
1. Радно ангажује своје запослене
на отклањању узрока поремећаја, односно
разлога због којих је дошло до прекида,
као и да ангажује трећа лица за обављање
димничарских услуга,
2. Предузме мере
надлежни органи Општине.

које

утврде

Када Вршилац комуналне делатности
не предузме мере из става 1. овог члана,
Општинско веће може да ангажује друго
правно лице или предузетника на терет
изабраног вршиоца комуналне делатности.

НАЧИН ПОСТУПАЊА И
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 30
Вршилац комуналне делатности је
дужан да, у случају поремећаја или прекида
у обављању димничарских услуга насталог
услед ванредне ситуације или других
разлога који нису могли да се предвиде или
спрече, поред предузетих мера из члана 28.
ове одлуке обавести надлежни орган управе
Општине Велико Градиште о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Члан 31
Кад Општинска управа прими
обавештење из члана 30. ове одлуке, дужна
је да без одлагања обавести Општинско веће
и:
1. одреди ред првенства и начин
обављања димничарских услуга,
2. предузме мере за отклањање
насталих последица и друге потребне мере,
и
3. утврди разлоге и евентуалну
одговорност за поремећај, односно прекид
у обављању димничарских услуга, као и
одговорност за учињену штету.

Члан 29
У случају поремећаја или прекида
у обављању димничарских услуга, као и у
случају штрајка запослених код Вршиоца
комуналне делатности, Општинско веће
предузима оперативне и друге мере којима
ће се обезбедити услови за несметан
рад и пословање Предузећа и обављање
димничарских услуга у складу са Законом и
овом одлуком.

МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 32
На
димоводним
објектима
и
вентилационим каналима није дозвољено:

17. јул 2018. године
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1. Извођење грађевинских и других
радова без одговарајућег акта надлежне
управе Општине Велико Градиште,
2. Постављање инсталација и других
инфраструктурних објеката и уређаја и,
3. Коришћење супротно намени
НАДЗОР

3. не врши редовну контролу и
чишћење вентилационих канала и уређаја
у прописаним временским размацима (члан
14),
4. на захтев корисника услуге не
изврши контролу исправности димоводних
и ложишних објеката и уређаја и не поступи
у складу са чланом 15. ове одлуке,
5. не поступи у складу са чланом 16.
ове одлуке,

Члан 33
Надзор над спровођењем ове одлуке
врши надлежни орган општинске управе
Општине Велико Градиште.
Члан 34
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке, обавља комунални
инспектор.
За прекршаје прописане овом
одлуком комунални инспектор овлашћен је
да поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка и изда прекршајни налог.

6. не донесе годишњи План (члан 18),
7. не обавештава кориснике услуге о
времену обављања димничарске услуге на
начин из члана 19. ове одлуке,
8. не води евиденцију у складу са чл.
21. и 22. ове одлуке,
9. не чува податке у складу са чланом
23. ове одлуке,
10. не предузме мере на отклањању
узрока поремећаја, односно прекида у
обављању димничарских услуга (члан 28.
став. 1 ),
11. не обавештава Општинску управу
о разлозима поремећаја или прекида у
обављању димничарских услуга, као и о
предузетим мерама (члан 30).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35
Новчаном казном од
динара казниће се за прекршај

15

100.000,00

Вршилац комуналне делатности ако:
1. не донесе годишњи Програм
пословања (члан 12),
2. не контролише и не чисти
димоводне и ложишне објекте и уређаје у
прописаним временским размацима (члан
13),

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 15.000,00 динара.
Члан 36
Новчаном казном од 50.000,00 динара
казниће се за прекршај корисник услуге
- правно лице ако димоводне и
ложишне објекте и уређаје и вентилационе
канале и уређаје, користи супротно намени,
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на начин који угрожава безбедност грађана
и ствара опасност од пожара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
20.000,00 динара .
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 15.000,00 динара и
физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.
Члан 37
Новчаном казном у износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај
корисник услуге правно лице ако не
омогући контролу и чишћење димоводних и
ложишних објеката и уређаја, вентилационих
канала и уређаја и спаљивање чађи у
утврђеним временским размацима (члан 24)
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 15.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу
Општине Велико Градиште, а која ће се
примењивати од 1. јанура 2019.године.

Број: 352-76/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

17. јул 2018. године
На основу члана 93, а у вези члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др.
закон), члана 18 а у вези члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште’’, бр.
5/2018-пречишћен текст) и члана 11. Одлуке
о утврђивању назива улица, тргова и других
делова насељеног места на територији
општине Велико Градиште ( „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр 15/2015 ),
Скупштина општине на својој 18. седници
одржаној дана 16.07.2018. године донела је,
ОДЛУКА
о утврђивању назива улица
Члан 1.

УТВРЂУЈУ СЕ називи следећим
неименованим улицама у насељеном месту
Велико Градиште:
1. Улица Обала пецароша. Улица почиње на кп
633, пружа се преко кп 2690, кп 2689/1, кп
2980/1 и кп 3176, а код улице Жике Поповића,
на кп 4585, све у КО Велико Градиште.
2. Улица Расадничка. Улица почиње на кп 2744
између кп 646 и кп 2743/1, наставља дуж кп
2744, кп 2696 и пружа се границом кп 2721
и кп 2723/1, границом кп 2721 и кп 2801 и
завршава на граници кп 2721 и кп 2809/1, све
у КО Велико Градиште.
3. Улица Топољар. Улица почиње између
кп2747 и кп 2928, пружа се дуж кп 4587,
прелази преко кп 2897 и кп 2769 и завршава
се у кп 2789/5, између кп 2771 и кп 2772, све
у КО Велико Градиште.
4. Улица Пожеженски пут. Улица почиње
између кп 3199/5 и кп 3173, пружа се дуж кп
3162 и завршава код границе са насељеним
местом Пожежено, на кп 4580, све у КО
Велико Градиште.
5. Улица Голубачки пут. Улица почиње на месту
где се завршава Улица Воје Богдановића,
између кп 3536 и кп 3520 и простире се до
краја кп 4592, све у КО Велико Градиште.
6. Улица Рибарац. Улица почиње између кп
3251/16 и кп 3295, пружа се дуж кп 4593 и
завршава између кп 3578 и кп 3553/1, све у
КО Велико Градиште.
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7. Улица Господска. Улица почиње од Улице
Рударево, између кп 3923/2 и кп 3924/5,
пружа се преко кп 3920/1, кп 3917/1, кп
3917/4 и завршава на кп 3917/6, све у КО
Велико Градиште.
8. Улица Микино сокаче. Улица почиње од
улице Прва рударево и чине је кп 3872/1 и
део кп 2582, све у КО Велико Градиште.
9. Улица Земунска. Улица почиње од улице
Прва рударево, на кп 3873/1, прелази преко
кп 3873/4 и кп 3873/5 и завршава се на
граници кп3873/8 и кп 3872/13, све у КО
Велико Градиште.
10. Улица Савска. Улица почиње од улице Прва
рударево, на 3875/1, прелази преко кп 3875/6
и завршава на кп 3876/12 и кп 3877/9, све у
КО Велико Градиште.
11. Улица Вождовачка. Улица почиње од улице
Прва рударево, на кп 3876/5, пролази између
кп 3877/6 и кп 3876/1 и завршава на граници
кп 3876/12 и кп 3877/9, све у КО Велико
Градиште.
12. Улица Авалска. Улица почиње од улице
Прва рударево и чини је кп 3878/24, све у КО
Велико Градиште.
13. Улица Змај Јовина. Улица почиње између
кп 2452/1 и кп 2453, прелази преко 2452/3 и
завршава између кп 2452/6 и кп 2453, све у
КО Велико Градиште.
14. Улица Четврта Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3965/1 и
кп 3902, након парцеле 3966 прелази преко
кп 3887/9, кп 3887/6 и завршава на граници
кп 3887/3 и кп 3970/1, све у КО Велико
Градиште.
15. Улица Пета Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3964/1 и
кп 3965/15, пружа се границом кп 3964/3 и
кп 3968, кп 3964/5 и кп 3969/15 и завршава
на граници кп 3964/7 и кп 3887/1, све у КО
Велико Градиште.
16. Улица Шеста Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3960/3 и
кп 3962/1, пружа се дуж кп 3961 и завршава
између кп 3960/4 и кп 3962/3, све у КО
Велико Градиште.
17. Улица Седма Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3956/1 и кп
3957/4, пружа се дуж кп 3957/1 и завршава
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између кп 39566/9 и кп 3957/3, све у КО
Велико Градиште.

18. Улица Осма Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3947 и
3954, пружа се границом кп 3948 и кп 3951 и
завршава на граници кп 3948 и кп 3949/2, све
у КО Велико Градиште.

17. јул 2018. године
28. Улица Коњевићева. Улица почиње између кп
1101 и кп 1289/1, пружа се делом кп 2218 и
делом кп 2215 и завршава између кп 1104 и
кп 1286/3, све у КО Велико Градиште.
29. Улица Лепенка. Улица почиње од предложене
Улице Пожеженски пут између кп 2553/11 и
кп 2613/19, све у КО Велико Градиште.

19. Улица Девета Рударево. Улица почиње од
улице Друга рударево, између кп 3946/1 и
3946/11, пружа се дуж кп 3946/6 и завршава
између кп 3946/5 и кп 3946/7, све у КО
Велико Градиште.
20. Улица Милице Јанковић. Улица почиње од
улице Пожаревачки пут, између кп 3818/1 и
кп 3816/2, пружа се дуж кп 3812 и завршава
између кп 3826 и 3810/1, све у КО Велико
Градиште.
21. Улица Милана Бесарабића. Улица почиње од
улице Пожаревачки пут, између кп 3694/17
и кп 3694/18, пружа се дуж кп 3694/128 и кп
3694/130 а завршава између кп 3694/107 и кп
3694/65, све у КО Велико Градиште.
22. Улица Симе Роксандића. Улица почиње од
Карађорђеве улице, између кп 171 и кп 163,
пружа се делом кп 2211 и завршава између
кп 127 и кп 170/2, све у КО Велико Градиште.
23. Улица Свете Ж. Митића. Улица почиње од
улице Војводе Путника, између кп 305 и кп
304, пружа се делом кп 286/1 и завршава код
улице Вука Караџића, између кп 309 и кп
299, све у КО Велико Градиште.
24. Улица Цара Хадријана. Улица почиње
између кп 619 и кп 628/1, пружа се делом кп
620 и завршава између кп 605 и кп 633, све у
КО Велико Градиште.
25. Улица Драшкоцијева. Улица почиње између
кп 829 и кп 1640, пружа се делом кп 2214 и
завршава се између кп 841 и кп 1634, све у
КО Велико Градиште.
26. Улица 1300 каплара. Улица почиње између
кп 892 и кп 893, пружа се делом кп 825 и
завршава између кп 887 и кп 898, све у КО
Велико Градиште.
27. Улица Стевана Вујадиновића. Улица почиње
између кп 1131 и кп 1133, пружа се преко
дела кп 1132 и преко кп 1135, а завршава
између кп 1138 и кп 1136, све у КО Велико
Градиште.

Члан 2.

ПРОДУЖАВАЈУ СЕ следеће улице у
насељеном месту Велико Градиште:

1.

Улица Капетан Мишина продужава се
између кп 3213/11 и кп 3215, прелази преко
3213/13, простире се дуж кп 3213/18 и
завршава на кп 3213/28 између кп 3213/48 и
кп 3213/1, све у КО Велико Градиште.

2. Улици Језерски пут мења се опис и сада
почиње од улице Пожаревачки пут, између
кп 3857 и кп 3856/2, пружа се дуж кп 4582/1
између кп 3859 и кп 2627/2 и завршава код
Језерске улице, између кп 2553/11 и кп
2613/19, све у КО Велико Градиште.
3. Улици Језерска звезда мења се опис и сада
почиње од Језерске улице, пружа се дуж
границе кп 2366/157 и кп 2582, прелази
преко 2366/375, кп 2366/250 и кп 2366/274 а
завршава на кп 2366/190, све у КО Велико
Градиште.
4. Улици Рударево мења се опис и сада почиње
на кп 2366/195, пружа се дуж кп 2366/183, кп
3869/2 и завршава се на кп 3924/7, све у КО
Велико Градиште.
5. Улици Младих горана мења се опис и
сада почиње од Улице Рударево, између
кп 2366/285 и кп 2366/258, пружа се дуж
2231/3 и завршава између кп 2366/263 и кп
2366/124, све у КО Велико Градиште.
6. Улица Првомајска се продужава између кп
3738/3 и кп 3706/1, пружа се делом кп 3727
и завршава између кп 3737 и кп 3707/4, све у
КО Велико Градиште.
7. Улици Милована Јовановића мења се опис
и сада почиње од улице Солунских ратника,
између кп 2141/1 и кп 2154, пружа се дуж кп
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2146/2 и завршава између кп 3225 и кп 3223,
све у КО Велико Градиште.
8. Улица Скопљанска се продужава од кп 1083,
прелази преко кп 1084 и завршава на кп
1088, све у КО Велико Градиште.
9. Улици Млавска продужава се између кп
2170/69 и кп 3200/18, пружа се дуж кп 2228
и завршава између кп 2167 и кп 3201, све у
КО Велико Градиште.

Члан 3.
Засеоку у насељу Велико Градиште који
обухвата кп 3565/2 и кп 3565/3, све у КО Велико
Градиште утврђује се назив Заселак Стрелиште.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

Број: 015-2/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу чл. 2. став 3. тачка 12, чл.
4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11
и 104/16), члана 4. став 1. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и
98/16 - одлука УС) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/18-пречишћен текст),
Скупштина општине Велико Градиште
на 18. седници одржаној дана. 16.07.2018.
године, донела је

Број 10

Текуће одржавање јавних зелених
површина у слислу ове одлуке обухвата:
1. одржавање
свих
елемената
зеленила (дрвећа, шибља, живе
ограде, травњака, цветних партера,
жардињера и др), са циљем
обезбеђивања основних функција
озелењавања (санитарно - хигијенска
и декоративна);
2. одржавање свих елемената уређења и
опремања јавних зелених површина
(стазе, путеви, платои и клупе,
жардињере и др);
3. предузимање мера за заштиту
зеленила од биљних болести и
штеточина;
4. уређење и обнову зеленила;
5. одржавање зелених површина у
складу са прописима о безбедности
саобраћаја и заштити ПТТ и
електричних водова (по налогу и за
рачун налогодавца).

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналне делатности одржавања
јавних зелених површина на територији општине
Велико Градиште, права и обавезе вршиоца и
корисника ове комуналне делатности, начин
вршења надзора над њеним обављањем и друга
питања од значаја за обављање ове делатности.
Члан 2.
Комунална делатност одржавања јавних
зелених површина у смислу ове одлуке, је
уређење, текуће и инвестиционо одржавање,
реконструкција и санација зелених рекреативних
површина и приобаља, као и других јавних
зелених површина.
Уређење јавних зелених површина у
смислу ове одлуке, обухвата:
•

•

•

подизање
травних
површина,
одржавање
висине
траве
до
5cm,
уз редовно наводњавање,
прехрањивање и др;
формирање ружичњака односно
цветњака од перана и сезонског
цвећа уз обавезну смену сезонског
цвећа;
садња и подизање садница дрвећа,
шибља, живе ограде и сл.
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Инвестиционо одржавање и санација
јавних зелених површина у смислу ове одлуке,
обухвата обнову и реконструкцију постојећих
јавних зелених површина.
Члан 3.
Јавне зелене површине су све зелене
површине на територији општине Велико
Градиште на којима је извршено озелењавање,
садња садница, подизање травњака, цветњака,
ружичњака и другог зеленила, и на којима су
по правилу изграђене пешачке комуникације,
дечја игралишта, паркови, спомен паркови,
зелене површине дуж улица и уређених обала,
кеј и други елементи који служе употреби
тих површина, земљишта која су у складу са
планском документацијом намењена за подизање
јавних зелених површина, као и неуређене јавне
зелене површине под парложном травом.
II

УРЕЂЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 4
Комуналну делатност могу обављати
јавно
предузеће,
привредно
друштво,
предузетник или други привредни субјект (у
даљем тексту: Вршилац комуналне делатности).
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Вршилац комуналне делатности је
дужнан да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију Програма одржавања
јавних зелених површина, обезбеди прописани
обим, врсту и квалитет радова и услуга.
Вршилац комуналне делатности је
обавезан да у свом рачуноводству одвојено
исказује све приходе и расходе који су везани
за обављање комуналне делатности одржавања
јавних зелених површина.

и рационално
површина.

Члан 5
Одржавање јавних зелених површина
обавља се према годишњем програму одржавања
јавних зелених површина (у даљем тексту:
Програм).
Програм из става 1. овог члана припрема
Вршилац комуналне делатности најкасније до
1. новембра текуће године за наредну годину, а
усваја Општинско веће.
Одржавање јавне зелене површине
које нису планиране Програмом дужно је да
се изврши искључиво по писменом налогу
председника општине и уколико су обезбеђења
додатна средства за одржавање и уређење ових
јавних зелених површина.

Члан 9.
Власници односно корисници зелених
површина уз пословне и стамбене објекте,
неизграђеног грађевинског земљишта, као
и других сличних површина које се граниче
са површинама јавне намене, дужни су ове
површине редовно одржавати.

Члан 6.
Програм из члана 5. ове одлуке, мора да
обезбеди минималне технолошке стандарде из
ове области и нарочито садржи:
1. локације и спецификацију јавних зелених
површина које се предвиђају за уређење,
текуће и инвестиционо одржавање и
санацију;
2. врсту и обим радова по локацијама, у складу
са техничко технолошким стандардима;
3. време, динамику, односно период обављања
радова по локацијама;
4. висину средстава потребних за реализацију
Програма по локацијама.
Члан 7.
Уређење јавних зелених површина,
односно подизање јавних зелених површина,
врши се према техничкој документацијипројекту озелењавања, који је саставни део
главног пројекта и претходно прибављене
грађевинске дозволе.
Пројекат из става 1. овог члана садржи;
биолошку основу, пројекат, технички опис и
друге битне податке који утичу на подизање

одржавање

јавних

зелених

Члан 8.
Установе, друга правна лица и
предузетници, старају се о уређењу и одржавању
зелених површина које непосредно користе,
односно којима су те површине поверене на
управљање, уређење и одржавање, заједно са
објектима изграђеним на тим површинама.

Члан 10.
Власник, корисник објекта, односно
земљишта, дужан је да одржава јавну зелену
површину у дужини објекта, односно земљишта
које користи.
Под одржавањем у смислу става 1. овог
члана, подразумева се основна нега украсног
грмља, цвећа и траве, као и чишћење целокупне
површине.
Члан 11.
Инвеститор који је уговором о уређењу
грађевинског земљишта обавезан да при
изградњи стамбеног, пословног или другог
објекта изврши уређење јавне зелене површине,
дужан је да уређење врши према техничкој
документацији - пројекту озелењавања, а који је
саставни део грађевинске дозволе.
Инвеститор је дужан да новоуређену
јавну зелену површину преда на управљање
општини Велико Градиште која ће је уврстити
у програм и предати вршиоцу комуналне
делатности на одржавање.
Члан 12.
Инвеститор и извођач грађевинских
или других радова који изводе радове на јавној
зеленој површини, или у непосредној близини
ове површине, дужни су да предузму мере
заштите и обезбеђења јавних зелених површина
од оштећења.
Инвеститор и извођач радова су дужни
да стабла којима прети оштећење заштите
одговарајућом оградом, сачувају на градилишту
и око њега хумусни слој одређен за зелену
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површину, као и да одмах, а најкасније у року
од 15 дана од завршетака радова, уклоне сав
грађевински шут и отпадни материјал са терена
који је предвиђен за зеленило.
Инвеститор и извођач радова су дужни да након
изведених радова јавне зелене површине доведу
у првобитно стање.
Ако због извођења одобрених радова
долази до уклањања или оштећења стабла
или вегетације на јавној зеленој површини,
инвеститор радова је дужан да плати накнаду
једници локалне самоуправе према извршеној
процени.
Члан 13.
Дрвеће које је Програмом предвиђено
за орезивање, може орезивати само Вршилац
комуналне делатности .
Дрвеће које Програмом није предвиђено
за орезивање, могу орезивати физичка лица,
предузетници и правна лица испред чијих
објеката се дрвеће налази, уз сагласност и
стручни надзор Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору.
Уколико надлежни орган не да сагласност
у року од 15 дана од дана подношења захтева,
сматраће се да је сагласност дата.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатности може
без одобрења да сече стабла која су болесна,
сува, оштећена елементарном непогодом,
саобраћајним удесом.
Вршилац комуналне делатности
је
дужан да уклони сува и оштећена стабла
заражена штеточинама и болестима уколико се
не могу санирати другим заштитним мерама,
као и уколико стабла или гране угрожавају
безбедност људи и саобраћаја.
Члан 15.
Стабла и гране са јавних зелених
површина, које сметају ваздушним водовима,
орезује или уклања само овлашћено предузеће
односно предузеће које врши дистрибуцију
електричне енергије или пружа телеком услуге уз
прибављену сагласност Одељења за привредни
и економски развој општине Велико Градиште.
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Члан 16.
Вршилац комуналне делатности је дужан

да:
1. одржавање јавних зелених површина
(уређење, текуће и инвестиционо одржавање
и санацију), обавља према Програму и
уговору;
2. на основу поднете и евидентиране пријаве,
без одлагања предузме све неопходне мере,
ради отклањања опасности ако дрво или
друго зеленило представља опасност по
живот, здравље или имовину људи;
3. по налогу инспектора,
јавне зелене
површине доведе у исправно стање када на
њима настану оштећења и промене, као
последица прекршајне или друге радње.
Члан 17.
Вршилац комуналне делатности дужан
је да води посебну евиденцију јавних зелених
површина (Катастар јавних зелених површина),
која садржи податке и информације:
• о зеленим површинама, њиховом
квалитету и квантитету;
• о дрвећу (Катастар дрвећа), са одвојеним
подацима за дрвеће дуж саобраћајница
и другим јавним површинама (њиховој
локацији, врсти и броју, старости,
димензији, виталности дрвећа и др);
Вршилац комуналне делатности је дужан
да једном годишње до 1. септембра, Одељењу
за привредни и економски развој и дијаспору,
достави информацију о стању јавних зелених
површина (биљног материјала и урбане опреме
постављене на јавним зеленим површинама), као
и посебну евиденцију јавних зелених површина.
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспру о стању јавних зелених површина
обавештава Председника општине до првог
октобра.
Члан 18.
Јавне зелене површине могу се
користити само у сврхе за које су намењене и
према условима дефинисаним урбанистичким
плановима и овом одлуком.
Изузетно, ако је то у општем интересу,
Општинска управа – Одељење за урбанизам
комунално-стамбена
и
имовинско-правна
питања може одобрити да се јавна зелена
површина користи за манифестације и друге
догађаје и скупове.
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Члан 19.
Одобрење из члана 18. мора садржати:
1. начин, обим, време и услове коришћења
јавне зелене површине;
2. висину накнаде за коришћење исте;
3. обавезу успостављања пређашњег стања на
јавној зеленој површини.
Члан 20.
На јавним зеленим површинама
забрањено је:
1. оштећивати дрвеће и друге засаде;
2. скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља
и цветних засада;
3. ненаменски користити травњак;
4. копати и износити земљу, камење, песак и
друге састојке земљишта;
5. скидати, уништавати или оштетити путоказе,
натписне плочице и сл.
6. ложити ватру или палити стабло или лишће;
7. урезивати слова или знакове на стаблима;
8. на други начин користити јавну зелену
површину супротно њеној намени.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 21.
Средства за обављање и развој комуналне
делатности одржавања јавних зелених површина
обезбеђују се из следећих прихода:
1. приход из буџета општине;
2. наменских средстава других нивоа власти;
3. других извора у складу са законом.
IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА У ОДРЖАВАЊУ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 22.
Вршилац комуналне услуге је дужан да
у средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавести кориснике комуналне
услуге о планираним или очекиваним сметњама
и прекидима, који ће настати или могу настати у
обављању делатности одржавања јавних зелених
површина, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у обављању делатности.
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Члан 23.
У случају поремећаја или прекида у
обављању комуналне делатности одржавања
јавних зелених површина, услед више силе или
других разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, Вршилац комуналне
делатности је обавезан да одмах обавести
Председника општине и да без одлагања,
предузме мере на отклањању узрока поремећаја,
односно прекида и то:
• радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због
којих је дошло до прекида у обављању
комуналне делатности одржавања јавних
зелених површина;
• предузме и друге мере које утврди
надлежни орган;
Члан 24.
У случајевима из члана 22. ове одлуке,
Вршилац комуналне делатности је обавезан да
истовремено са предузимањем мера, обавести
Председника општине о разлозима поремећаја
или прекида, као и о предузетим мерама.
Кад председник општине прими
обавештење из става 1. овог члана, дужан
је да предложи мере за отклањање насталих
последица и друге потребне мере неопходне за
несметано обављање ове комуналне делатности,
и то:
1. одреди ред првенства и начин обављања
комуналне делатности одржавања јавних
зелених површина;
2.
нареди мере за заштиту комуналних и
других објеката и уређаја и имовине,
Вршиоца комуналне делатности која
служе за обављање комуналне делатности
одржавања јавних зелених површина;
3. предузме мере за отклањање последица и
друге потребне мере;
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност
за поремећај, односно прекид у обављању
комуналне делатности одржавања јавних
зелених површина, као и одговорност за
накнаду учињене штете;
Члан 25.
У случају прекида у обављању комуналне
делатности одржавања јавних зелених површина
услед штрајка, Вршилац комуналне делатности
је обавезн да обезбеди минимум процеса рада.
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Члан 26.
О спровођењу ове одлуке стара се
Одељење за привредни и економски развој и
дијаспору.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке, врши
Одељење за
инспекцијске послове.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај Вршилац комуналне
услуге ако:
• свој рад и пословање не организује тако
да кроз реализацију Програма одржавања
јавних зелених површина, обезбеди
прописани обим, врсту и квалитет радова и
услуга( члан 5.став 2);
• уређење јавних зелених површина, односно
подизање јавних зелених површина, не
врши према техничкој документацијипројекту озелењавања, који је саставни део
главног пројекта и претходно прибављене
грађевинске дозволе (члан 8.став1);
• не уклони сува и оштећена стабла заражена
штеточинама и болестима уколико се не
могу спасити другим заштитним мерама
(члан 14.став 2);
• не поступи у складу са чланом 16. ове
Одлуке;
• не поступи у складу 17.став 1. ове Одлуке;
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у Предузећу
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
Члан 28.
Новчаном казном од 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај правно лице ако:
• не поступа у складу са чланом 8. ове
Одлуке;
• не поступа у складу са чланом 9. ове
Одлуке;
• не поступа у складу са чланом 10. ове
Одлуке;
• не поступа у складу са чланом 11. ове
Одлуке;
• не поступа у складу са чланом 12. ове
Одлуке;
• поступа супротно члану 13.став 1. и став 2.
ове Одлуке;
• поступа супротно члану 15. ове Одлуке;
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•

не поступа у складу са чланом 18.ове
Одлуке;
• поступа супротно забранама из члана 20.ове
Одлуке;
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 25.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 10.000,00 динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору ће успоставити
посебну
евиденцију јавних зелених површина са
подацима и информацијама из члана 17. ове
одлуке у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 30.
Вршилац комуналне делатности биће
изабран сходно Закону о јавноприватном
партнерству.
До
избора
вршиоца
комуналне
делатности његове обавезе прописане овом
одлуком спроводиће Одељење за привредни
и економски развој и дијаспору, а пружаоци
услуга у циљу вршења комуналне делатности на
територији општине биће изабрани путем јавног
надметања сходно Закону о јавним набавкама.
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Велико Градиште“.
Број: 352-77/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник
РС”, број 68/2015), члана 35. став 2. и члана
39. став 2. и 3. Закона о прекршајима (“Сл.
гласник РС”, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016ОУС), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016) и члана
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр 5/2018пречишћен текст), Скупштина општине Велико
Градиште , на 18. седници одржаној 16.07.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ

Члан 4.
Превозник може да отпочне са радом,
односно да обавља такси превоз, када поред
законом утврђених услова, испуни и услове
прописане овом Одлуком.
Члан 5.
Орган управе за послове саобраћаја и
Одељење за инспекцијске послове – инспектор
за саобраћај општине Велико Градиште
квартално, а по потреби и чешће, подносе
извештај Општинском већу општине Велико
Градиште о стању такси превоза на територији
општине Велико Градиште.

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
За обављање такси превоза предузетник,
поред услова прописаних законом, мора да
испуњава и следеће услове:

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација,
начин и ближи услови обављања такси превоза
путника и ствари на територији општине Велико
Градиште (у даљем тексту: такси превоз).
Члан 2.
Такси превоз јесте ванлинијски превоз
путника који се обавља путничким аутомобилом
који испуњава услове прописане законом и
овом Одлуком. Такси превоз може да обавља
предузетник, привредно друштво, односно друго
правно лице регистровано за обављање ове
делатности, који испуњавају услове прописане
законом и овом Одлуком (у даљем тексту:
превозник).
Члан 3.
Такси возач је физичко лице које обавља
такси превоз као предузетник, запослен или
радно ангажован код предузетника или у
привредном друштву, односно другом правном
лицу, а у складу са законом и овом Одлуком (у
даљем тексту: такси возач).
Такси возило је фабрички произведен
путнички аутомобил намењен за обављање
такси превоза које испуњава услове прописане
законом, другим прописима и овом Одлуком (у
даљем тексту: такси возило).

1. да је регистрован за обављање делатности
такси превоза у складу са законом и овом
Одлуком и да има пословно седиште на
територији општине Велико Градиште, што
се доказује документом о регистрацији у
регистру привредних субјеката не старијим
од месец дана или фотокопијом овог
документа;
2. да има возачку дозволу „Б“ категорије
најмање три године, што се доказује
фотокопијом возачке дозволе;
3. да има важеће лекарско уверење о
способности возача за управљање возилом
којим се обавља такси превоз, што се
доказује фотокопијом лекарског уверења;
4. да је власник возила, односно прималац
лизинга, што се доказује фотокопијом
саобраћајне дозволе, односно фотокопијом
потврде о регистрацији возила, а у случају
да возило није регистровано, фотокопијом
документа којим се доказује да је власник
возила, односно прималац лизинга;
5. да возило испуњава услове за обављање
такси превоза, што се доказује Решењем
Одељења за привредни и економски развој и
дијаспору, у складу са законом и чланом 10.
ове Одлуке;
6. да није правноснажно осуђивано на казну
затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против
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безбедности јавног саобраћаја и јавног реда
и мира, што се доказује уверењем надлежног
суда које није старије од 30 дана или
фотокопијом овог документа.
Члан 7.
За обављање такси превоза, привредно
друштво, односно друго правно лице за обављање
ове делатности, поред услова прописаних
законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да је регистровано за обављање делатности
такси превоза у складу са законом и овом
Одлуком и да има пословно седиште на
територији општине Велико Градиште што
се доказује документом о регистрацији у
регистру привредних субјеката не старијим
од месец дана или фотокопијом овог
документа;
2. да је власник возила, односно прималац
лизинга, што се доказује фотокопијом
саобраћајне дозволе, односно фотокопијом
потврде о регистрацији возила, а у случају
да возило није регистровано, фотокопијом
документа којим се доказује да је власник
возила, односно прималац лизинга;
3. да возило испуњава услове за обављање
такси превоза, што се доказује Решењем
Одељења за привредни и економски развој и
дијаспору, у складу са законом и чланом 10.
ове Одлуке.
Члан 8.
Такси возач је физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси превоз,
као предузетник или као запослени код правног
лица, што се доказује документом ПИО фонда
да је на дан издавања акта у радном односу или
фотокопијом овог документа.
Такси возач, поред услова прописаних
законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије
најмање три године, што се доказује
фотокопијом возачке дозволе;
2. да има важеће лекарско уверење о
способности возача за управљање возилом
којим се обавља такси превоз, што се
доказује фотокопијом лекарског уверења;
3. да није правноснажно осуђивано на казну
затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, против
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда
и мира, што се доказује уверењем надлежног
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суда које није старије од 30 дана или
фотокопијом овог документа.
Члан 9.
Такси возило којим се обавља такси
превоз, поред услова прописаних законом и
другим прописима, мора да испуњава и следеће
услове:
1. да има таксиметар који мора бити исправан,
баждарен на важеће тарифе, пломбиран и
постављен тако да износ који се откуцава
буде видљив и да се његовим укључењем
светло на кровној ознаци из тачке 5. овог
става искључује;
2. да има исправан противпожарни апарат са
важећим роком употребе, на приступачном
месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење, да је чисто, уредно,
обојено и без унутрашњих и спољашњих
оштећења;
4. да је важећи ценовник услуга постављен у
такси возилу тако да је путнику видљив;
5. да на крову возила има кровну ознаку са
натписом „TAXI“, која је са обе стране
истог изгледа, постављена паралелно са
ветробранским стаклом и опремљена
уређајем за осветљење;
6. да је регистровано у ПС Велико Градиште
са издатим регистарским таблицама чија
регистарска ознака садржи латинична слова
ТX на задње две позиције;
8. да је технички исправно у складу са
прописима који регулишу јавни превоз.
На крову такси возила иза кровне ознаке
“TAXI” може се налазити рекламни пано.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не
заклања кровну ознаку “TAXI”. Возила такси
превозника могу да садрже видна обележја
других превозника само уз издату писану
сагласност превозника чија обележја користе.
Превозник је обавезан да искључи таксиметар
када се истим не обавља такси превоз.
Члан 10.
Захтев за издавање Решења којим
се утврђује да возило испуњава услове за
обављање такси превоза подноси се Одељењу
за инспекцијске послове – саобраћајном
инспектору. Саобраћајни инспектор врши
преглед возила и проверава испуњеност услова
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прописаних законом и овом Одлуком и доноси
Решење са роком важења до годину дана.
Саобраћајни инспектор може донети Решење
којим се утврђује да возило испуњава услове
за обављање такси превоза и за нерегистрована
возила уз обавезу превозника да у року одређеном
у Решењу испуни услове из члана 9. став 1. тачка
1, 6. и 7. ове Одлуке. На основу донетих решења.
Свако издато Решење
Саобраћајни
инспектор је дужан да достави Одељењу за
привредни и економски развој и дијаспору.
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору води – регистар такси возила.
III ТАКСИ ДОЗВОЛА
Члан 11.
Такси дозвола је идентификациона
исправа која представља доказ да превозник
испуњава услове за обављање такси превоза
у складу са законом и овом Одлуком, коју
такси возач носи са собом приликом обављања
делатности и коју је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица. Предузетник, привредно
друштво, односно друго правно лице може да
обавља такси превоз само ако има издату важећу
такси дозволу.
Превозник не може било којом својом
радњом која се односи на давање на коришћење
кровне ознаке са називом „ТАXI“, давање
докумената са својим пословним именом,
давање такси дозволе, давање такси возила
и друго да омогући другом предузетнику,
привредном друштву односно другом правном
или физичком лицу које не испуњава услове
прописане законом и овом Одлуком да обавља
такси превоз путника.
Предузетник или такси возач запослен
код правног лица може да обавља такси превоз
само ако му је издата важећа такси дозвола на
име превозника чијим возилом обавља такси
превоз.
Члан 12.
Изглед такси дозволе дефинише Орган
управе надлежан за послове саобраћаја општине
Велико Градиште.
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Члан 13.
Такси дозвола садржи следеће податке:
1. редни број из регистра;
2. фотографију такси возача;
3. матични број и пословно име превозника;
4. статус такси
запослени);

возача

(предузетник

или

5. име и презиме и јединствени матични број;
6. адресу пребивалишта;
7. рок важења.
Члан 14.
Такси дозвола возача издаје се са роком
важења од три године.
Члан 15.
Захтев за издавање такси дозволе
подноси се Органу управе надлежном за послове
саобраћаја општине Велико Градиште.
Предузетник, привредно друштво,
односно друго правно лице уз захтев за издавање
такси дозволе, подноси доказе да су испуњени
услови предвиђени чланом 8. ове Одлуке и
доказ о регистрацији у регистру привредних
субјеката за обављање делатности такси превоза
не старији од месец дана.
Предузетник који подноси захтев за
издавање такси дозволе возача у своје име, не
подноси документацију предвиђену чланом 8.
став 1. тачка 3. ове Одлуке.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја по утврђивању испуњености услова
из става 2. овог члана, у року од три дана од дана
подношења уредног захтева доноси Решење
којим се утврђује да су испуњени услови за
издавање такси дозволе и на основу донетог
решења издаје такси дозволу.
О издатим такси дозволама Орган управе
надлежан за послове саобраћаја води регистар.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја
на основу увида у регистар из претходног става
овог члана издаје Потврде о издатим такси
дозволама.
Такси возач може да има само једну
важећу такси дозволу.
Tакси превозници дужни су да приликом
преузимања такси дозволе покажу на увид
оригинална документа чије су фотокопије
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доставили у складу са чланом 6, 7. или 8. ове
Одлуке, а у супротном, такси дозвола неће бити
издата.
Члан 16.
Превозник је дужан да:
•

•

•

•

•

сваку промену података коју садржи
такси дозвола у смислу ове Одлуке
писаним путем пријави Органу управе
надлежном за послове саобраћаја, у
року од петнаест дана од дана настале
промене;
у случају трајног престанка обављања
делатности такси превоза, писаним
путем обавести Орган управе надлежан
за послове саобраћаја у року од петнаест
дана од дана доношења решења Агенције
за привредне регистре и врати такси
дозволу;
у случају привременог прекида
обављања делатности такси превоза, о
томе писаним путем обавести и врати
Одељењу за инспекцијске послове –
саобраћајном инспектору такси дозволу
издату на име превозника до престанка
привременог прекида;
4. на захтев Одељења за инспекцијске
послове – саобраћајног инспектора,
достави податке о запосленим такси
возачима и податке о такси возилима;
5. Органу управе надлежном за послове
саобраћаја писаним путем врати такси
дозволу најкасније у року од петнаест
дана од дана престанка неког од услова
за њено издавање.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 17.
Такси стајалишта (у даљем тексту:
стајалишта) су површине јавне намене, одређене
за такси возила у току обављања такси превоза.
Стајалишта су јавна, и као таква
доступна су свим такси превозницима под истим
условима.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја уз претходно прибављену сагласност
Општинског већа општине Велико Градиште
одређује локације стајалишта (отварање нових
стајалишта, укидање постојећих и одређивање
броја места на стајалиштима).
Члан 18.
Стајалишта могу да буду стална,
привремена и повремена.
Стална стајалишта су одређене и
уређене површине јавне намене за организовано
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обављање такси превоза, односно за укрцај и
искрцај путника. Привремена стајалишта су
одређене површине јавне намене које су планом
предвиђене за другу намену, а до привођења
земљишта планираној намени могу се
привремено одредити за организовано обављање
такси превоза, односно за укрцај и искрцај
путника. Повремена стајалишта су одређене
површине јавне намене које се користе за време
одржавања сајмова, пијаца, већих спортских и
културних манифестација и значајних скупова.
Стајалишта се обележавају хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом у
складу са важећим прописима и стандардима.
Члан 19.
О постављању вертикалне и обележавању
хоризонталне саобраћајне сигнализације на
стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне
сигнализације и одржавању стајалишта у
зимским и летњим условима, стара се управљач
општинских путева и улица на територији
општине Велико Градиште.
Члан 20.
На стајалишту се такси возила постављају
у складу са сигнализацијом и у границама
обележених такси места. За време коришћења
стајалишта такси возач је обавезан да се налази
у свом такси возилу или поред њега. Такси возач
не може користити аутобуска стајалишта која су
одређена за градски и приградски превоз путника
на територији општине Велико Градиште.
V НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 21.
За време обављања такси превоза, такси
возач, поред услова прописаних законом и
другим прописима, код себе мора да има:
• важећу такси дозволу издату на име
превозника чијим возилом обавља такси
превоз,
•
уговор о раду за запосленог код правноg
лицa.
Члан 22.
Такси возач је обавезан да прими у возило
сваког путника у границама расположивих
седишта, као и лични пртљаг путника, а
остали пртљаг дужан је да превезе у границама
пртљажног простора.
Члан 23.
Такси возач је обавезан да се за време
обављања такси превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
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Такси возач је обавезан да за време
обављања такси превоза буде уредан и чист,
пристојно одевен и не сме пушити у такси
возилу за време вожње.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да приликом
отпочињања превоза, укључи таксиметар на
одговарајућу тарифу и да га искључи одмах након
завршеног превоза. У случају да такси возач
не укључи таксиметар приликом отпочињања
превоза, путник није у обавези да плати цену
услуге такси превоза.
Члан 25.
Такси возач је дужан да путника превезе
најкраћим путем до места опредељења или
путем који путник одреди, а у складу са важећим
режимом саобраћаја.
VI КРОВНА ОЗНАКА
Члан 26.
Такси возач је дужан да кровну ознаку
држи укључену (осветљену) увек када је возило
слободно.
Кровна ознака осим истакнутог натписа
„TAXI“ може да садржи пословно име или назив
превозника и гаражни број возила.
Превозник може да користи кровну
ознаку са натписом „TAXI“ која садржи и
пословно име другог превозника само уз
сагласност превозника чије је пословно име на
кровној ознаци.
На кровној ознаци не могу се постављати
други натписи осим натписа из става 2. и 3. овог
члана.
Превозник је обавезан да са крова возила
уклони кровну ознаку „TAXI“ или покрије, када
такси возило не користи за обављање такси
превоза.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊA ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 27.
Општинско веће општине Велико
Градиште на предлог Органа управе надлежног
за послове саобраћаја општине Велико Градиште
одређује економски најнижу цену у оквиру
такси тарифе по којој се такси превоз обавља на
територији општине Велико Градиште.
Такси тарифа је укупна цена такси
превоза коју чини збир појединачних цена, и то
цена: за старт, по једном пређеном километру,
по времену чекања, по доласку на адресу по
позиву и по комаду пртљага који се превози, при
чему се путници морају обавестити пре уласка у
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такси возило уколико се врши наплата превоза
пртљага, која се одређује у зависности од доба
дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан,
недеља или празник) и подручја на коме се вожња
обавља (територија једне или више општина или
градова) и која је учитана у мерни инструмент
(таксиметар). Сви попусти и умањења цена у
оквиру такси тарифе по којој се такси превоз
мора обављати на територији општине Велико
Градиште, не смеју бити нижи од економски
најниже цене коју је утврдило Општинско веће
општине Велико Градиште.
Таксиметар
мора
бити
подешен
искључиво у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 28.
У случају немогућности да заврши
започети такси превоз због околности на које
није могао да утиче (радови на путу, елементарна
непогода и слично), такси возачу припада
као накнада износ који покаже таксиметар у
моменту прекида такси превоза, осим у случају
квара такси возила, када му не припада накнада.
У случају квара такси возила, такси возач је
дужан да под истим условима путнику обезбеди
наставак започетог такси превоза другим такси
возилом.
VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 29.
Предузетнику престаје важност такси
дозволе, односно решења на основу којег је
издата такси дозвола и иста се сматра неважећом
у случају:
1. истека рока на који је такси дозвола издата;
2. ако престане да постоји неки од услова из
члана 6. и 8. ове Одлуке;
3. одјаве из регистра привредних субјеката и
4. у другим случајевима предвиђеним законом
за престанак рада предузетника и овом
Одлуком.
Привредном друштву, односно другом
правном лицу престаје важност такси дозволе,
односно решења на основу којег је издате такси
дозволе и исте се сматра неважећом у случају:
1. истека рока на који је такси дозвола издата;
2. ако престане да постоји неки од услова из
члана 7. и 8. ове Одлуке;
3. одјаве из регистра привредних субјеката и
4. у другим случајевима предвиђеним законом
за престанак рада привредног друштва,
односно другог правног лица и овом
Одлуком.
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Превозник је дужан да Органу управе
надлежном за послове саобраћаја врати
неважећу такси дозволу најкасније у року од 15
дана од дана престанка важења такси дозволе.
Уколико предузетник не поступи
у складу са чланом 16. став 1. тачка 3. ове
Одлуке, Одељење за инспекцијске послове –
саобраћајни инспектор, донеће Решење којим
се налаже враћање такси дозволе издате на
име предузетника до престанка привременог
прекида обављања делатности.
Забрањено је да предузетник и такси
возач запослен код правног лица обављају
такси делатност за време привременог прекида
обављања такси делатности. Превозник и
такси возач којима је привремено одузета такси
дозвола не могу да обављају такси превоз до
отклањања утврђене неправилности.
Одељење за инспекцијске послове –
саобраћајни инспектор на основу добијених
докумената ПИО фонда о унетим подацима у
матичну евиденцију за осигуранике за такси
возаче који поседују важећу такси дозволу
саставља извештај и исти доставља Органу
управе надлежном за послове саобраћаја.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја на основу доказа о престанку услова
из члана 6, 7. и 8. ове Одлуке или на основу
захтева који подноси Одељење за инспекцијске
послове – саобраћајни инспектор, доноси
Решење о престанку важности решења из члана
15. став 4. ове Одлуке и исто доставља Одељењу
за инспекцијске послове општинске управе
општине Велико Градиште.
Орган управе надлежан за послове
саобраћаја на основу доказа о престанку услова
из члана 6. став 1. тачка 2, 3, 4, 5. и 6. ове Одлуке
или на основу захтева који подноси Одељење за
инспекцијске послове – саобраћајни инспектор,
доноси Решење о престанку важности решења
из члана 15. став 6. ове Одлуке и исто доставља
Агенцији за привредне регистре.
IX НАДЗОР
Члан 30.
Надзор над применом ове Одлуке врши
Орган управе надлажан за послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке и других аката донетих на основу ове
Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове
– инспектор за саобраћај.
Превозник је дужан да саобраћајном
инспектору омогући неометано вршење
инспекцијског надзора, да без одлагања омогући
увид у захтевану документацију и податке, као и
да у року који се одреди достави потребне податке
и поступи по Решењу саобраћајног инспектора.
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Такси возач је дужан да саобраћајном инспектору
омогући неометано вршење инспекцијског
надзора и да без одлагања омогући увид у
захтевану документацију и податке.
Члан 31.
Саобраћајни инспектор у вршењу
послова инспекцијског надзора има дужности и
овлашћења утврђена законом и овом Одлуком,
односно да:
1. врши преглед возила којима се обавља
такси превоз и контролише потребну
документацију превозника, такси возила и
такси возача;
2. контролише да ли је престао неки од
услова за обављање ауто-такси превоза и
поднесе захтев Органу управе надлежном за
послове саобраћаја за покретање поступка
за престанак важности решења из члана 15.
став 4. и 6. ове Одлуке;
3. нареди отклањање недостатака у погледу
испуњености прописаних услова и начина
обављања такси превоза;
4. изда прекршајни налог;
5. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном органу за прекршаје;
6. искључи такси возило којим се врши такси
превоз противно одредбама закона и ове
Одлуке, одреди место паркирања и одузме
такси дозволу, саобраћајну дозволу и
регистарске таблице у трајању од пет дана,
а у случају поновног искључивања такси
возила истог превозника у трајању од десет
дана;
7. привремено одузме такси дозволу, којом је
утврђено право на обављање делатности до
отклањања утврђене неправилности и изда
потврду о одузимању исте;
8. привремено одузме такси возило које је
употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа, до правноснажног
окончања прекршајног, односно поступка
за привредне преступе и изда Решење о
одузимању такси возила;
9. квартално, односно најмање на свака три
месеца прибавља документа ПИО фонда о
унетим подацима у матичну евиденцију за
осигуранике за такси возаче који поседују
важећу такси дозволу;
10. предузима друге радње у складу са овом
Одлуком и законским овлашћењима.
Члан 32.
Привремено одузето такси возило које
је употребљено за извршење прекршаја или
привредног преступа чува се на посебном
паркиралишту које одреди Општенско веће
општине Велико Градиште до правноснажног
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окончања прекршајног, односно поступка за
привредне преступе, о трошку превозника.
Чување и поступање са такси возилом из става
1. овог члана врши се у складу са актом о
начину одузимања, чувања и поступања са такси
возилом који прописује министар надлежан за
послове саобраћаја.
Члан 33.
У случају да Одељење за инспекцијске
послове – саобраћајни инспектор у поступку
вршења инспекцијског надзора уочи повреду
прописа из надлежности другог органа,
обавестиће о томе, писаним путем, надлежни
орган.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу
од 30.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога привредно
друштво, односно друго правно лице ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз на видном месту за корисника
превоза не налази уграђен исправан, оверен
таксиметар, баждарен на важеће тарифе
(члан 9. став 1. тачка 1.);
2. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази исправан противпожарни
апарат са важећим роком употребе на
приступачном месту (члан 9. став 1. тачка
2.);
3. на крову возила нема кровну ознаку са
натписом ‘’TAXI’’, која је са обе стране
истог изгледа, постављена паралелно са
ветробранским стаклом и опремљена
уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка
5.);
4. такси возило којим се обавља такси превоз
није регистровано у ПС Велико Градиште
са издатим регистарским таблицама чија
регистарска ознака садржи латинична слова
ТX на задње две позиције (члан 9. став 1.
тачка 6.);
5. превозник није уклонио таксиметар из
путничког возила када се истим не обавља
такси превоз (члан 9. став 5.);
6. обавља такси превоз, а нема издату важећу
такси дозволу (члан 11. став 2.);
7. обавља такси превоз а нема издату важећу
такси дозволу на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 11. став
4.);
8. у случају привременог прекида обављања
делатности такси превоза, о томе писаним
путем не обавести и не врати Одељењу
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

за инспекцијске послове – саобраћајном
инспектору такси дозволу издату на име
превозника до престанка привременог
прекида (члан 16. став 1. тачка 3.);
на захтев Одељења за инспекцијске послове
– саобраћајног инспектора достави податке
о запосленим такси возачима и податке о
такси возилима (члан 16. став 1. тачка 4.);
за време обављања такси превоза, такси возач
код себе нема уговор о раду за запосленог
у привредном друштву, односно другом
правном лицу (члан 21. став 1. тачка 3.);
кровна ознака такси возила није у складу са
чланом 26. став 2, 3. и 4. ове Oдлуке;
са крова возила не уклони кровну ознаку
“TAXI”, када такси возило не користи за
обављање такси превоза (члан 26. став 5.);
правно лице коме је привремено одузета
такси дозвола обавља такси превоз пре
отклањања утврђене неправилности (члан
29. став 6.);
правно лице саобраћајном инспектору не
омогући неометано вршење инспекцијског
надзора, без одлагања не омогући увид у
захтевану документацију и податке, као и да
у року који се одреди не достави потребне
податке и не поступи по Решењу саобраћајног
инспектора (члан 30. став 4.). За прекршај
из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казниће
се издавањем прекршајног налога одговорно
лице у привредном друштву, односно у
другом правном лицу.

Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу
од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога привредно
друштво, односно друго правно лице ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на
кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1.
тачка 1.);
2. такси возило којим се обавља такси превоз
нема исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење, није чисто, уредно,
обојено и без унутрашњих и спољних
оштећења (члан 9. став 1. тачка 3);
3. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази важећи ценовник услуга
постављен у такси возилу тако да је видљив
путнику (члан 9. став 1. тачка 4);
4. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази полиса осигурања путника
од последица несрећног случаја у јавном
превозу (члан 9. став 1. тачка 7);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања
кровну ознаку ‘’TAXI’’ (члан 9. став 3);
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6. такси возило превозника садржи видна
обележја другог превозника, без писмене
сагласности превозника чија обележја
користи (члан 9. став 4);
7. поступи супротно одредбама члана 28. ове
Oдлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног
налога одговорно лице у привредном друштву,
односно у другом правном лицу.
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу
од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога предузетник ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз на видном месту за корисника
превоза не налази уграђен исправан, оверен
таксиметар, баждарен на важеће тарифе
(члан 9. став 1. тачка 1);
2. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази исправан противпожарни
апарат са важећим роком употребе на
приступачном месту (члан 9. став 1. тачка 2);
3. на крову возила нема кровну ознаку са
натписом ‘’TAXI’’, која је са обе стране
истог изгледа, постављена паралелно са
ветробранским стаклом и опремљена
уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка
5);
4. такси возило којим се обавља такси превоз
није регистровано у ПС Велико Градиште
са издатим регистарским таблицама чија
регистарска ознака садржи латинична слова
ТX на задње две позиције (члан 9. став 1.
тачка 6);
5. превозник није уклонио таксиметар из
путничког возила када се истим не обавља
такси превоз (члан 9. став 5);
6. обавља такси превоз, а нема издату важећу
такси дозволу (члан 11. став 2);
7. обавља такси превоз а нема издату важећу
такси дозволу на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 11. став
3);
8. у случају привременог прекида обављања
делатности такси превоза, о томе писаним
путем не обавести и не врати Одељењу
за инспекцијске послове – саобраћајном
инспектору такси дозволу издату на име
превозника до престанка привременог
прекида (члан 16. став 1. тачка 3);
9. на захтев Одељења за инспекцијске послове
– саобраћајног инспектора достави податке
о запосленим такси возачима и податке о
такси возилима (члан 16. став 1. тачка 4);
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10. за време обављања такси превоза, такси возач
код себе нема уговор о раду за запосленог
код предузетника (члан 21. став 1. тачка 3);
11. приликом отпочињања превоза, не укључи
таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24.
став 1);
12. кровна ознака такси возила није у складу са
чланом 26. став 2, 3. и 4. ове Oдлуке;
13. са крова возила не уклони кровну ознаку
“TAXI”, када такси возило не користи за
обављање такси превоза (члан 26. став 5);
14.
обавља такси делатност за време
привременог прекида обављања такси
делатности (члан 29. став 5);
15. предузетник коме је привремено одузета
такси дозвола обавља такси превоз пре
отклањања утврђене неправилности (члан
29. став 6);
16. предузетник саобраћајном инспектору не
омогући неометано вршење инспекцијског
надзора, без одлагања не омогући увид у
захтевану документацију и податке, као
и да у року који се одреди не достави
потребне податке и не поступи по Решењу
саобраћајног инспектора (члан 30. став 4).
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу
од 8.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога предузетник ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на
кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1.
тачка 1);
2. такси возило којим се обавља такси превоз
нема исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење, није чисто, уредно,
обојено и без унутрашњих и спољних
оштећења (члан 9. став 1. тачка 3);
3. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази важећи ценовник услуга
постављен у такси возилу тако да је видљив
путнику (члан 9. став 1. тачка 4);
4. се у такси возилу којим се обавља такси
превоз не налази полиса осигурања путника
од последица несрећног случаја у јавном
превозу (члан 9. став 1. тачка 7);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања
кровну ознаку ‘’TAXI’’ (члан 9. став 3);
6. такси возило превозника садржи видна
обележја другог превозника, без писмене
сагласности превозника чија обележја
користи (члан 9. став 4);
7. на стајалишту такси возило не постави у
складу са сигнализацијом и у границама
обележених такси места (члан 20. став 1);
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8. за време коришћења стајалишта се не налази
у свом такси возилу или поред њега (члан
20. став 2);
9. за време обављања такси превоза код себе
нема важећу такси дозволу издату на име
превозника чијим возилом обавља такси
превоз (члан 21. став 1. тачка 1);
10. не прими у возило сваког путника у
границама расположивих седишта, као и
лични пртљаг путника, а остали пртљаг не
превезе у границама пртљажног простора
(члан 22);
11. се за време обављања такси превоза
према путницима не опходи са пажњом и
поштовањем (члан 23. став 1);
12. није за време обављања такси превоза уредан
и чист, пристојно одевен и пуши у такси
возилу за време вожње (члан 23. став 2);
13. путника не превезе најкраћим путем до
места опредељења или путем који путник
одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја (члан 25);
14. кровну ознаку не држи укључену увек када
је возило слободно (члан 26. став 1);
15. поступи супротно одредбама члана 28. ове
Oдлуке.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу
од 5.000,00 динара казниће се за прекршај,
издавањем прекршајног налога, такси возач –
предузетник, односно запослен у привредном
друштву, односно другом правном лицу ако:
1. за време коришћења стајалишта се не налази
у свом такси возилу или поред њега (члан
20. став 2);
2. за време обављања такси превоза код себе
нема важећу такси дозволу издату на име
превозника чијим возилом обавља такси
превоз (члан 21. став 1. тачка 1);
3. за време обављања такси превоза, такси возач
код себе нема уговор о раду за запосленог
у привредном друштву, односно другом
правном лицу (члан 21. став 1. тачка 3);
4. приликом отпочињања превоза, не укључи
таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24.
став 1);
5. путника не превезе најкраћим путем до
места опредељења или путем који путник
одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја (члан 25);
6. кровну ознаку не држи укључену увек када
је возило слободно (члан 26. став 1);
7. такси возач коме је привремено одузета такси
дозвола обавља такси превоз пре отклањања
утврђене неправилности (члан 29. став 6);
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8. такси возач саобраћајном инспектору не
омогући неометано вршење инспекцијског
надзора и без одлагања не омогући увид у
захтевану документацију и податке (члан 30.
став 4).
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу
од 2.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога такси возач
запослен код правног лица или предузетник ако:
1. на стајалишту такси возило не постави у
складу са сигнализацијом и у границама
обележених такси места (члан 20. став 1);
2. не прими у возило сваког путника у
границама расположивих седишта, као и
лични пртљаг путника, а остали пртљаг не
превезе у границама пртљажног простора
(члан 22);
3. се за време обављања такси превоза
према путницима не опходи са пажњом и
поштовањем (члан 23. став 1);
4. није за време обављања такси превоза уредан
и чист, пристојно одевен, и пуши у такси
возилу за време вожње (члан 23. став 2).
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу
од 30.000,00 динара казниће се за прекршај
издавањем прекршајног налога управљач
општинских путева и улица на територији
општине Велико Градиште, а којем је поверено
обављање послова који су утврђени чланом
19. ове Одлуке ако не постави вертикалну и
хоризонталну сигнализацију на стајалиштима
и не одржава стајалишта у зимским и летњим
условима.
За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара казниће се издавањем прекршајног
налога одговорно лице управљача општинских
путева и улица на територији општине Велико
Градиште.
XI НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА
РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 41.
Против
Решења
Органа
управе
надлежног за послове саобраћаја и Одељења
за инспекцијске послове - саобраћајној
инспекцији може се изјавити жалба надлежном
другостепеном органу у року од осам дана од
дана пријема решења.
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XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о измени одлуке о јавном превозу
путника, ствари и такси превозу на територији
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр.1/2018“) и престају
да важе чланови 28-35 Одлуке о јавном превозу
путника, ствари и такси превозу на територији
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште бр.5/2017“)
Члан 43.
Правна лица и предузетници који
обављају делатност такси превоза дужни су да
усклађују своје пословање са овом одлуком у
року од три месеца од дана почетка примене ове
Одлуке.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Велико Градиште“
Број: 344-78/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 136. у складу са чл.
14. и 183. ст. 1. тач. 3. и ст. 4. Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.
18/2016), чл. 20. став 1. тачка 25. и 39 и чл. 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 5/2018-пречишћен
текст), а у складу са чланом 27. став 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др- закон
и 108/2016), а у вези чл. 17. ст. 9. и 10. и чл.
21. ст. 2 и 3. Одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/2016 и 33/2016), Закључка број
36-137/92-01 од 12.12.1992. године Извршног
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одбора Скупштине општине Велико Градиште
и Уговора о откупу стана број 36-137/92-01
закљученог дана 27.12.1992. године између
општине Велико Градиште као продавца и
Недељка Тодоровић из Великог Грдишта као
купца, а на захтев Недељка Тодоровић из Великог
Градишта ради поништаја правноснажног
решења број 360-21/2018-01-1 од 26.02.2018.
године СО Велико Градиште и давања
сагласности на отуђење стана и закључења
анекса уговора о откупу стана, по предлогу
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 18.
седници одржаној дана 16.07.2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1. ПОНИШТАВА СЕ правноснажно
решење Скупштине општине Велико Градиште
број 360-21/2018-01-1 од 26.02.2018. године
услед немогућности његовог извршења.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на отуђење
стана бр. 19 у улици Воје Богдановића бр. 27
Б, нето површине од 61,93 m², постојећи у
поткровљу зграде По+П+3+Пк на кат. парцели
бр. 1566/5 укупне површине 289 m² у КО Велико
Градиште, који Недељко Тодоровић из Великог
Градишта као купац користи по основу Уговора
о откупу стана број 36-137/92-01 од 27.12.1992.
године закљученог са општином Велико
Градиште као продавцем.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Недељко Тодоровић
из Великог Градишта да на име неисплаћеног
дела купопродајне цене плати:
- износ од 325.787,79 динара, што чини
ревалоризовану вредност остатка дуга по
уговору из тачке 2. диспозитива овог решења;
- износ од 983,4 евра у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на
дан плаћања, што чини тржишну вредност
површине стана од 2,98 m² настале као разлика
стварне површине стана и површине обухваћене
уговором из тачке 2. диспозитива.
4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Недељко Тодоровић
из Великог Градишта да у року од 30 дана од
правноснажности овог решења са општином
Велико Градиште закључи анекс уговора о
откупу стана којим ће регулисати међусобна
права и обавезе.
5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ купац да остатак
купопродајне цене у износу утврђеном у тачки 3.
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диспозитива плати једнократно пре закључења
анекса уговора из претходне тачке.
6. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник
општине да за општину Велико Градиште
закључи анекс уговора из тачке 4. диспозитива
овог решења.
Образложење
Недељко
Тодоровић
из
Великог
Градишта, ул. Воје Богдановића бр. 27а/19,
поднео је дана 03.07.2018. године Општинској
управи општине Велико Градиште захтев за
поништај правноснажног решења број 36021/2018-01-1 од 26.02.2018. године СО Велико
Градиште и одлучивање у складу са мишљењем
општинског правобраниоца. У захтеву је навео да
је обавештен да општинско правобранилаштво
општине Велико Градиште није дало позитивно
мишљење на предлог Анекса уговора о откупу
стана бр. 19 у улици Воје Богдановића бр. 27
Б, нето површине од 61,93 m², постојећи у
поткровљу зграде По+П+3+Пк на кат. парцели
бр. 1566/5 укупне површине 289 m² у КО Велико
Градиште, а који Анекс уговора треба да закључи
са општином по основу правноснажног решења
број 360-21/2018-01-1 од 26.02.2018. године СО
Велико Градиште. Даље наводи да општинско
правобранилаштво, између осталог, позитивно
мишљење није дало јер је потребно допунити
решење у делу који се односи на откупну цену
стана за површину од 2,98 м2, односно да је
потребно опремити решење таквим подацима.
Како из наведеног разлога није могуће
спровести решење, предлаже да Скупштина
општине Велико Градиште донесе ново решење
којим ће поништити наведено правноснажно
решење и одлучити у складу са мишљењем које
је општинско правобранилаштво дало у већ
спроведеном поступку и да се ново решење
опреми између осталог још и са купопродајном
ценом за површину стана од 2,98 м2.
Разматрајући захтев и све списе предмета
број 360-2/2017-01-2 и број 360-21/2018-01-1,
Скупштина општине Велико Градиште одлучила
је као у диспозитиву.
Увидом у списе предмета утврђује
се да Решењем Скупштине општине Велико
Градиште број 360-21/2018-01-1 од 26.02.2018.
године, које је правноснажно дана 02.04.2018.
године, првом тачком диспозитива дата је
сагласност на отуђење стана бр. 19 у улици Воје
Богдановића бр. 27 Б, нето површине од 61,93

17. јул 2018. године
m², постојећи на четвртом спрату у згради на кат.
парцели бр. 1566/5 укупне површине 289 m² у
КО Велико Градиште, који Недељко Тодоровић
из Великог Градишта као купац користи по
основу Уговора о откупу стана број 36-137/92-01
од 27.12.1992. године закљученог са општином
Велико Градиште као продавцем. Другом тачком
доспозитива утврђена је ревалоризована вредност
остатка дуга по уговору из тачке 1. диспозитива
у износу од 321.017,47 динара по економско
финансијском вештачењу сталног судског
вештака економске струке, Стане Јовановић из
Великог Градишта, а налаз и мишљење судког
вештака од 29.11.2017. године чине саставни део
решења. Трећом тачком диспозитива обавезан
је Недељко Тодоровић из Великог Градишта
да у року од 30 дана од правноснажности
овог решења, са општином Велико Градиште
закључи анекс уговора о откупу стана којим ће
регулисати међусобна права и обавезе. Четвртом
тачком диспозитива обавезан је купац да остатак
дуга у износу утврђеном у тачки 2. диспозитива
плати једнократно пре закључења анекса
уговора из претходне тачке, док је петом тачком
диспозитива овлашћен председник општине да
за општину Велико Градиште закључи анекс
уговора из тачке 3. диспозитива решења.
Наведено правноснажно решење донето
је по захтеву странке, која је уз захтев приложила:
- закључак број 36-137/92-01 од 12.12.1992.
године Извршног одбора Скупштине општине
Велико Градиште;
- споразум о замени станова број 26-137/92-01
од 18.12.1992. године;
- уговору о откупу стана број 36-137/92-01 од
27.12.1992. године;
- налоге за уплату, као доказе о уплати рате
за откуп стана у износу од 100.000,00 динара
уплаћено дана 19.01.1993. године и износу од
2.500.000,00 динара уплаћеног дана 13.03.1993.
године;
- потврду ЈКП Стандард број 2240 од 22.12.1992.
године;
- решење 354-4/1998 од 21.11.1998. године
Секретаријат за управне и друге послове СО
Велико Градиште;
- акт о утврђивању уговорене цене стана на
дан 23.12.1992. године Фонда за грађевинско
земљиште.
- елаборат затеченог стања израђен од пројектног
бироа „Гранд“ из Великог Градишта.
Увидом у Уговор о откупу стана број 36137/92-01 од 27.12.1992. године, утврђује се да
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је у уговор унета површина предметног стана
од 58,95 m², док се увидом у елаборат затеченог
стања који је израдио пројектни биро „Гранд“
из Великог Градишта, ул. Мирка Матића бр. 1,
утврђује да је стан нето површине од 61,93 m²,
те да постоји одступање у површини од 2,98 m².
Даље, се утврђује да је купопродајна цена
из уговора о откупу стана одређена за површину
од 58,95 m² предметног стана, а да је судски
вештак економско финансијске струке, Стана
Јовановић из Великог Градишта, који је ангажован
у поступку, у писменом налазу и мишљењу
од 29.11.2017. године утврђивао вредност
ревалоризације преосталих неиплаћених рата за
откуп предметног стана по наведеном уговору,
те је утврдио да ревалоризована вредност износи
321.017,47 динара. Надаље, утврђује се да на
личност вештака и његов налаз и мишљење није
било примедби.
Увидом у списе предмета утврђује се
да је по правноснажности предметног решења
општинска управа општине Велико Градиште
поднела
општинском
правобранилаштву
општине Велико Градиште захтев за давање
мишљења на предлог анекса уговора о откупу
стана, који је примљен дана 19.04.2018. године.
Општинско
правобранилаштво
доставило
је дана 24.04.2018. године мишљење број
М30/18 од 20.04.2018. године, наводећи између
осталог, да постоји разлика у површини стана
из техничке документације пројектног бироа
„Гранд“ из Великог Градишта у односу на
површину у основном уговору о откупу стана
закљученог дана 27.12.1992. године, те да
решење Скупштине општине треба допунити
разликом у површини квадрата стана и за
ту разлику означити купопродајну цену. У
мишљењу је наведено да је потребно да купац
плати разлику у површини према тржишној
вредности непокретности, као и да није дато
позитивно мишљење на поднети предлог анекса
уговора. Даље се утврђује, да је општинска
управа поднела захтев за допуну мишљења који је
достављен општинском правобранилаштву дана
08.05.2018. године, уз који је доставила допис
Урбанистичке службе од 09.05.2018. године у
ком се наводи да је начин обрачуна терасе - лође
разлог одступања у исказивању површина стана,
јер у време издавања грађевинске и употребне
дозволе за зграду у којој се налази предмети
стан коефицијенти за обрачун површина према
важећим правилима обрачунавали су се за терасе
50% односно за лође 75% од укупне површине,
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док се по сада важећим прописима терасе и лође
обрачунавају са 100% своје површине, односно
исказује се стварна а не умањена површина,
те да је предметни стан остао у постојећим
габаритима.
Даље се утврђује, да је по прибављеној
процени тржишне вредности непокретности,
која за површину предметног стана од 2,98 m²
износи 330 евра/m², што је констатовала комисија
за процену тржишне вредности у записнику од
31.05.2018. године, општинска управа доставила
општинском правобранилаштву нови предлог
анекса уговора који је са датим мишљењем
општинског правобранилаштва од 20.04.2018.
године усклађен у погледу купопродајне цене
коју купац треба да плати за разлику у површини
од 2,98 m² тако да нови предлог анекса уговора
садржи ове податке. Својим мишљењем број
М30/18 од 08.06.2018. године општинско
правобранилаштво није дало позитивно
мишљење на нови предлог анекса уговора
о откупу стана, наводећи између осталог да
одредба из предложеног анекса уговора која
садржи откупну цену за део стана у површини
од 2,98 m² нема правни основ у решењу СО
Велико Градиште број 360-21/2018-01-1 од
26.02.2018. године, те у том делу треба допунити
скупштинско решење и прибавити од вештака
економско финансијске струке ревалоризовану
вредност остатка дуга због протека рока од 6
месеци од достављеног налаза.
Стални судски вештак за економско
финансијску област, Стана Јовановић из Великог
Градишта, свој налаз и мишљење од 29.11.2018.
године, допунила је дана 04.07.2018. године,
којом допуном је прецизиран ревалоризован
износ остатка дуга откупне цене стана по
уговору о откупу у износу од 325.787,79 динара.
У конкретном случају, након брижљиве
оцене захтева, налаза и мишљења вештака и
свих списа предмета, а при неспорно утврђеном
чињеничном стању да је странка са општином
закључила дана 27.12.1992. године уговор о
откупу стана површине од 58,95 m², да је за напред
наведену површину стана одређена откупна цена
за чији неисплаћени део је од стране вештака
утврђена ревалоризована вредност у износу од
325.787,79 динара на дан 04.07.2018. године, да
према техничкој документацији изведена нето
површина предметног стана износи 61,93 m²,
да постоји одступање у површини од 2,98 m²
чија откупна цена није обухваћена поменутим
уговором о откупу стана, да је решење Скупштине
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општине Велико Градиште број 360-21/2018-011 од 26.02.2018. године постало правноснажно
дана 02.04.2018. године и да представља
правни основ за закључење анекса уговора за
који није прибављено позитивно мишљење
општинског правобранилаштва, да је општинско
правобранилаштво мишљења да би се решење
могло извршити ако би се опремило и откупном
ценом за површину стана од 2,98 m² уз допуну
налаза и мишљења вештака о ревалоризованој
цени остатка дуга по уговору о откупу стана од
27.12.1992. године, да је прибављена тржишна
вредност непокретности која за површину дела
стана од 2,98 m² износи 330 евра/m², па је у
складу са наведеним надлежни орган одлучио
као у диспозитиву.
Одредбом чл. 14. и 183. ст. 1. тач. 3. и
ст. 4. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) прописана је
надлежност органа и услови под којима се може
поништити правноснажно и коначно решење, а
како је у конкретном случају испуњен услов да
извршење решења није могуће, то је у складу са
наведеном одредбом овај орган одлучио као у
тачки 1. диспозитива решења.
Скупштина општине Велико Градиште
је поклонила веру мишљењу општинског
правобранилаштва,
налазу
и
мишљењу
вештака, као и процени тражишне вредности
дела непокретности надлежне комисије, те је
одлучилa као у тачки 2. и 3. диспозитива овог
решења.
О динамици исплате остатка откупне
цене стана Скупштина општине одлучила је у
тачки 5. диспозитива, те је одобрила једнократно
плаћање цене, а у тачки 4. обавезала купца на
закључење анекса уговора о откупу стана.
На основу свега изнетог, у складу са
чланом 136. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), чланом 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст), члана
27. став 10. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016- др- закон и 108/2016), а у вези чл. 17.
ст. 9. и 10. и чл. 21. ст. 2 и 3. Одлуке о јавној
својини општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016
и 33/2016), Закључка број 36-137/92-01 од
12.12.1992. године Извршног одбора Скупштине
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општине Велико Градиште и Уговора о откупу
стана број 36-137/92-01 закљученог дана
27.12.1992. године, Скупштинa општине Велико
Градиште je донела одлуку као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду, у року од 30 дана од
дана пријема решења. Тужба се предаје Суду
непосредно или поштом.
Број: 360-71/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014
и 145/2014) ); а у складу са чланом 2,4 и 12
Закона о промету непокретности(„Сл.гласник
РС“,бр.93/2014,121/2014 и 6/2015),члана 44
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“,бр
129/2007и
83/2014-др.закон),члана
26,27 и 29 Закона о јавној својини („Сл.гласник
РС“,бр 72/2011,83/2013,105/2014,104/2016-др.
закон,108/2016), Уредбe о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом
и давање у закуп ствари у јавној својини односно
прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“,број 16 од 5 марта 2018.)
у складу са чланом 11, и у вези члана 35. Одлуке
о грађевинском земљишту (“Службени гласник
општине Великог Градиште”, бр. 33/2016),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 5/18 – пречишћен текст), члана 136. Закона
о општем управном поступку (“Сл. Гласник
РС“, бр. 18/2016), по спроведеном поступку
отуђења у складу са Решењем Председника
број 464-75/2018 -01-2 и 464-76/2018-01-2
општине Велико Градиште, на захтев Одељења
за урбанизам, комунално стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине

17. јул 2018. године
Велико Градиште, и предлог Општинског Већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 18. седници одржаној дана 16.07.2018. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I
1. ОТУЂУЈE СЕ, из јавне својине
општине
Велико
Градиште,
поступком
јавног надметања, уз накнаду, доле наведене
непокретности коју чине:
-кат. парцела број 521, земљиште
уз зграду –објекат, Воћњак 2. класе, остало
вештачки
створено
неплодно,
градско
грађевинско земљиште, укупне површине 8.45
ари, уписана као јавна својина општине Велико
Градиште у Листу непокретности број 293 к.о.
Велико Градиште, која се налази у подручју
културно историјске целине;
-кат. парцела број 527, земљиште уз
зграду –објекат, остало вештачки створено
неплодно, градско грађевинско земљиште,
укупне површине 5.99 ари, уписана као јавна
својина општине Велико Градиште у Листу
непокретности број 2195 к.о. Велико Градиште,
поступком јавног надметања најповољнијем
понуђачу правном лицу ABS KOMMERC DOO
VELIKO GRADIŠTE из Великог Градишта,
улица Вељка Дугошевића бр. 2, матични број
07841299, ПИБ 101365802 кога заступа, директор
Александар Стокић, јмбг 2901973762618 из
Великог Градишта;
II
Износ накнаде за непокретности које се
отуђује износи 2050 евра по ару и укупно износи
за непокретност кат.парцелу број 521 К.О Велико
градиште као целину 17.322,5 евра у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на
дан уплате, односно за кат.парцелу број 527 К.О
Велико Градиште као целину 12.279,5 евра у
динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан уплате.
У укупну цену непокретности биће
урачунати трошкови објављивања Огласа у
износу од 63.963.00 динара.
Накнада за отуђено неизграђено
грађевинско земљиште плаћа се сагласно
условима прописаним Одлуком о грађевинском
земљишту СО Велико Градиште.
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Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцу да по закључењу Уговора своје
право својине укњижи у одговарајућим Јавним
књигама.
III
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року од
30 дана од дана правоснажности овог Решења,
са општином Велико Градиште закључи Уговор,
којим ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да стицалац са општином
Велико Градиште не закључи Уговор у року
предвиђеним чланом 36. Одлуке о грађевинском
земљишту, СО Велико Градиште, ће на предлог
Општинске управе, ставити ван снаге решење о
отуђењу.
О б р

а

з

л

о

ж

е

њ

е

Општина Велико Градиште захваљујући
свом географском положају као и природним
богатствима-Србрном језеру, реком Дунав и
низом других атрактивних локација представља
меку за пословно-инвестициона улагања пре
свега у Туризам, спорт и стамбено пословно
политику. Имајући у виду намену и намеру ради
стварања инвестиционе климе и обогаћивања
пословне-стамбене политике општине Велико
Градиште, Председник
општине Велико
Градиште је на предлог Одељења за привредни,
економски развој и дијаспору, а складу са чланом
17 и 18. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 33/2016) и са чланом 74. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 5/18 – пречишћен текст),
донео решење бр. 464-75/2018-01-2 и 46476/2018-01-2 од 19.03.2018 године покренуо
поступак отуђења непокретности
јавним
надметањем из јавне својине општине Велико
Градиште.
Поступак отуђења је сагласно члану
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 33/2016)
спроведен јавним надметањем дана 09.06.2018
године пред Комисијом за прибављање и отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини
општине Велико Градиште, формираном од
стране Скупштине Општине Велико Градиште.
Надметање је било друго по реду, с
обзиром да на Оглас објављен дана 27.03.2018.
године, на интернет страници Општине Велико
Градиште, Огласној табли СО Велико Градиште,
кабловској телевизији „Коперникус“, и дневном
листу“Ало“. А на јавном надметању одржаном
дана 27.04.2018 године није пристигла нити
једна пријава.
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Поступку јавног надметања претходиле
су радње Одељења за привредни и економски
развој и дијаспору Oпштинске управе општине
Велико Градиште у виду доставања документације
Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове, коју чини: Записник
о процени непокретности број 464/4/2017-2 од
11.01.2018, Информацију о Локацији, број 464398/2017-06 од 06.12.2017 године, доношење
Решења Председника општине број 46475/2018-01-2 и 464-76/2018-01-2 о приступању
поступку отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта из Јавне својине општине Велико
Градиште јавним надметањем, објављивање
Огласа о јавном надметању за отуђење (продају)
неизграђеног грађевинског земљишта у Јавној
својини општоне Велико Градиште број 46477/2018-06 од 07.06.2018 године од стране
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове.
Оглас о Јавном надметању објављен
је на интернет страници Општине Велико
Градиште, Огласној табли СО Велико Градиште,
кабловској телевизији „Коперникус“ и дневном
листу “Ало“.
На самом поступку лицитације дана
09.07.2018 године, у 10:00 часова Комисија
је отворила и прегледала пристигле пријаве
за учествовање на Огласу, констатовала да су
на писарницу Општинске управе пристигле
укупно две пријаве, уредне и благовремене, једна
од стране правног лица АБС КОМЕРЦ ДОО из
Великог Градишта, и друга од стране Митић
Звонимира из Пожаревца. На јавном надметању
највишу цену понудио је АБС КОМЕРЦ ДОО
из Великог Градишта, кога је заступао директор
истог Александар Стокић. По завршетку
јавног надметања, Комисија је Одељењу за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско
правне послове доставила је записник са јавне
лицитације са пропратном документацијом.
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове, након
детаљног разматрања доставило је Општинском
већу образложен предлог за отуђење предметне
непокретности.
Из свега напред изнетог а у складу са
одредбом члана 11. ст. 1. Одлуке о грађевинском
земљишту (“Службени гласник општине Великог
Градиште”, бр. 33/2016), члана 99. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014) ); а у складу са чланом 2, 4 и 12 Закона
о промету непокретности („Сл.гласник РС“,бр.
93/2014, 121/2014 и 6/2015), члана 44 Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
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129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 26, 27 и 29
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,бр
72/2011, 83/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон,
108/2016) а сагласно са одредбом члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 5/18
– пречишћен текст), Скупштина општине је
донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-167/2018-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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